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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že nová průmyslová strategie pro Evropu musí odrážet hodnoty a 
tradice sociálního trhu EU a musí přinést její suverenitu;

B. vzhledem k tomu, že další aktualizovaná evropská politika duševního vlastnictví 
pomůže posílit technologickou a digitální suverenitu EU, přičemž práva duševního 
vlastnictví určují tržní hodnotu a konkurenceschopnost evropských podniků, například 
prostřednictvím značek, návrhů, patentů, údajů, know-how a algoritmů;

C. vzhledem k tomu, že článek 107 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že určitá 
státní podpora může být považována za slučitelnou s vnitřním trhem, pokud tato 
podpora napomáhá uskutečnění některého významného projektu společného evropského 
zájmu;

1. konstatuje, že návrh Komise na novou průmyslovou strategii byl zveřejněn na úplném 
začátku koronavirové krize a od té doby byl doplněn dalším balíčkem opatření k oživení 
určených pro evropský průmysl a malé a střední podniky; konstatuje, že se tato strategie 
zaměřuje v první fázi na oživení podniků a ve druhé fázi na rekonstrukci a transformaci;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby maximalizovaly potenciál Fondu pro spravedlivou 
transformaci podporovat investice do nových udržitelných pracovních příležitostí a aby 
prováděly průřezové politiky a programy v oblasti vzdělávání, odborného vzdělání a 
přípravy zaměřené na podporu rozšiřování dovedností a rekvalifikace pracovníků, 
uchazečů o zaměstnání a osob mimo trh práce a zároveň zajistily rovný přístup pro 
všechny bez diskriminace; 

3. je přesvědčen, že EU potřebuje jasnou vizi budoucnosti do roku 2030 zaměřenou na 
průmysl a měla by pamatovat na to, že je třeba na všech úrovních – evropské, celostátní 
i místní – přijímat koordinovaná rozhodnutí a opatření s cílem zajistit celosvětovou 
konkurenceschopnost evropského průmyslu;

4. konstatuje, že pandemie způsobená onemocněním COVID-19 a výsledná hospodářská 
krize vyžadují revizi nereálných cílů EU v oblasti klimatu, zejména v odvětvích, jako je 
průmysl a energetika;

5. konstatuje, že koronavirová krize má hluboký hospodářský a sociální dopad zejména na 
ženy; vyzývá Komisi, aby se zabývala přetrvávajícími nerovnostmi mezi ženami a muži 
v celé EU tím, že provede posouzení dopadu na rovnost žen a mužů ve všech 
investicích a politických rozhodnutích týkajících se průmyslové strategie EU a přijme 
opatření, která zaručí rovné příležitosti a přístup na trh práce, odstraní rozdíly v 
odměňování žen a mužů a zajistí vyvážené zastoupení žen a mužů na všech úrovních 
rozhodování;

6. konstatuje, že koronavirová krize poukázala na to, že EU musí tuto strategii změnit tak, 
že zvýší ochranu svých strategických zájmů, aniž by upustila od mezinárodního 
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obchodu, a upravit některé mechanismy mimo příležitosti, které přináší nařízení o 
prověřování přímých zahraničních investic1; je přesvědčen, že EU musí nalézt správnou 
rovnováhu mezi ochranou svých trhů a zachováním jejich otevřenosti a zároveň bránit 
pravidla spravedlivé hospodářské soutěže na celosvětové úrovni;

7. zdůrazňuje významnou úlohu, kterou sehrává zadávání veřejných zakázek při utváření 
trajektorie evropského průmyslu, a zdůrazňuje, že předpokladem pro účast v zadávacích 
řízeních v celé EU by mělo být prosazování zásady vzájemnosti mezi členskými státy a 
zeměmi mimo EU a rovných podmínek mezi podniky v EU a mimo EU a jejich 
výrobky, například pokud jde o státní podporu, předpisy v oblasti životního prostředí a 
dětskou práci; zdůrazňuje, že je nutné více zjednodušit postupy při zadávání veřejných 
zakázek pro společnosti v EU a vlády členských států;

8. domnívá se, že by měla být modernizována pravidla, která upravují hospodářskou 
soutěž v EU, aby vyhovovala jak jednotnému evropskému trhu, tak kontextu světového 
hospodářství, a umožnila tak vytvoření „nejlepších evropských aktérů“ schopných 
konkurovat a uspět v celosvětovém měřítku a podpořila EU a její členské státy, aby si 
udržely vedoucí pozici v oblasti technologií, získaly digitální a technologickou 
suverenitu a blokovaly nepřátelské převzetí strategických společností EU státy, které 
nejsou členem EU, nebo subjekty s podporou těchto států;

9. zdůrazňuje, že trh práce EU musí být ústředním prvkem její budoucí průmyslové 
strategie; poukazuje na to, že jakákoli průmyslová strategie by se měla kromě 
hospodářských aspektů zaměřit na zachování a vytváření pracovních míst;

10. zasazuje se o zhodnocení dopadů onemocnění COVID-19 na hospodářství v rámci 
jednotlivých odvětví, aby bylo možné na základě prokázaných skutečností přizpůsobit 
průmyslovou strategii;

11. zdůrazňuje, že klíčovým prvkem pro stimulaci digitálních inovací, vytváření 
kvalifikovaných pracovních sil a snížení nesouladu mezi požadovanými dovednostmi 
pro pracovní příležitosti a nabízenými dovednostmi uchazečů o zaměstnání budou 
významné a udržitelné investice do vysokoškolského vzdělávání, zejména v oblastech 
přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky;

12. je toho názoru, že důležité projekty společného evropského zájmu by měly zdůrazňovat 
projekty spojené s jednotným digitálním trhem s cílem spojit veřejný a soukromý sektor 
s cílem realizovat rozsáhlé projekty, které přispívají k plnění cílů EU, a podporovat tak 
rozvoj důležitých projektů spolupráce prosazujících společné evropské zájmy, jako je 
digitální transformace; v tomto ohledu vítá přepracování pokynů Komise;

13. je přesvědčen, že vytvoření evropské ekonomiky založené na datech bude pro utváření 
průmyslové strategie pro Evropu zásadní; zdůrazňuje, že evropská ekonomika založená 
na datech by měla být zaměřena na člověka, dodržovat základní práva a být v souladu s 
pravidly ochrany soukromí a osobních údajů a práv duševního vlastnictví;

14. zdůrazňuje význam, jaký má jednotný evropský trh pro údaje, neboť řeší výzvy 
vyplývající z výrazného nárůstu objemu legálně dostupných údajů; zdůrazňuje, že 

1 Úř. věst. L 79 I, 21.3.2019, s. 1.
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jednotlivci, zaměstnanci a společnosti v Evropě by měli mít i nadále kontrolu nad svými 
údaji za pomoci bezpečných datových infrastruktur a důvěryhodných hodnotových 
řetězců; považuje za zásadní, aby průmyslová strategie zahrnovala opatření na budování 
svrchovaných digitálních infrastruktur a na podporu společností, aby uchovávaly a 
zpracovávaly své údaje na evropské půdě;

15. považuje za nezbytné podporovat sdílení údajů mezi orgány veřejné správy, podniky, 
výzkumnými ústavy a veřejností a současně dodržovat pravidla týkající se ochrany 
osobních údajů a soukromí, obchodního tajemství a práv duševního vlastnictví;

16. vítá oznámení Komise, že navrhne akční plán v oblasti duševního vlastnictví, který 
posoudí potřebu modernizovat právní rámec s cílem zajistit inteligentní využívání práv 
duševního vlastnictví pro umělou inteligenci a řešit problematiku padělaných výrobků; 
zdůrazňuje, že účelem tohoto akčního plánu by mělo být dále podporovat suverenitu 
Evropy a podporovat rovné podmínky pro ochranu práv duševního vlastnictví na 
celosvětové úrovni;

17. zdůrazňuje, že digitální transformace bude pro Evropu hlavní hybnou silou obnovení 
její technologické a digitální suverenity, a proto musí být ústředním prvkem nové 
průmyslové strategie pro Evropu;

18. domnívá se, že jedním ze strategických cílů by mělo být navržení opatření na podporu 
rozvoje a přemístění průmyslové výroby ve strategických odvětvích, jako je 
zdravotnictví, obrana, digitální oblast a energetika s cílem zabránit přílišné závislosti 
EU na třetích zemích a přispět k obnovení její autonomie v těchto strategických 
odvětvích, alespoň pokud jde o základní zboží, jako jsou farmakologicky účinné látky a 
suroviny;

19. zdůrazňuje, že EU musí uplatňovat takovou obchodní, hospodářskou a průmyslovou 
politiku, která umožní přizpůsobení a diverzifikaci svých zdrojů dodávek a podpoří 
pružnost evropských podniků a jejich schopnost rychle se v případě potřeby 
přeorientovat na výrobu nezbytně nutných výrobků; v tomto ohledu podporuje a 
prosazuje potřebu přijmout řadu opatření na povzbuzení a podporu malých a středních 
podniků v přístupu a rozvoji na vnitřním trhu;

20. poukazuje na přetrvávající rozdíly v úrovních hospodářského rozvoje členských států a 
regionů; zdůrazňuje, že je třeba využít opatření plánovaná na obnovu průmyslového 
potenciálu Evropy k vyrovnání těchto rozdílů, což je základní podmínkou vyváženého 
rozvoje EU;

21. připomíná, že členské státy by měly být nabádány k tomu, aby si vytvořily dostatečné 
zásoby některých prostředků první pomoci, jako je vybavení potřebné k prevenci a boji 
proti onemocnění COVID-19, zejména respirátory FFP2 a ochranné roušky; v tomto 
ohledu vítá iniciativu Komise rescEU, která má vytvářet evropskou přidanou hodnotu 
prostřednictvím koordinovaného zadávání zakázek a distribuce nouzového vybavení;

22. vyzývá Komisi, aby do této strategie zahrnula řešení a finanční a právní pobídky pro 
evropský farmaceutický průmysl s cílem zabránit nedostatku léků;

23. zdůrazňuje, že dovážené výrobky musí vyhovovat bezpečnostním, environmentálním a 
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zdravotním normám a být v souladu s právem duševního vlastnictví; vyzývá Komisi, 
aby řešila nerovnováhu mezi podniky EU a podniky ze třetích zemí, které nemusí 
dodržovat předpisy EU v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce a které často 
podléhají nižšímu zdanění;

24. domnívá se, že je nanejvýš důležité vytvořit rámec EU pro povinnou náležitou péči v 
oblasti lidských práva a životního prostředí s cílem zajistit účinné soudní opravné 
prostředky pro oběti zneužívání podniků v globálních hodnotových řetězcích; vítá 
závazek Komise předložit v tomto ohledu legislativní návrh;

25. poukazuje na to, že další posílení jednotného trhu a odstranění stávajících 
administrativních a právních překážek volné hospodářské soutěže v EU by měly být 
priority opatření přijatých k vytvoření nové průmyslové strategie pro Evropu;

26. zdůrazňuje, že priorita v oblasti životního prostředí, kterou Komise stanovila v „Zelené 
dohodě pro Evropu“, by měla EU přimět k tomu, aby nabádala k vlastnímu vývoji 
„zelených“ technologií a aby na svých vnějších hranicích zavedla uhlíkovou daň;

27. zdůrazňuje, že by Komise měla i v budoucnu sehrávat vůdčí roli, pokud jde o 
celosvětovou průmyslovou politiku, a proto by měla uplatňovat ambiciózní politiku, 
která podporuje a stimuluje inovace v oblasti digitalizace a prosperujících technologií, 
jako je umělá inteligence, robotika a kvantová a vysoce výkonná výpočetní technika, 
jejíž úspěch to velké míry závisí na aktivní podpoře investic, podpoře pro vytvoření 
vlastních zdrojů a změnách regulačního prostředí, zejména vytvoření tzv. „Buy 
European Act“ v oblasti veřejných zakázek;

28. zdůrazňuje, že umělá inteligence hraje klíčovou roli pro oživení evropského 
hospodářství, které je po pandemii způsobené onemocněním COVID-19 naléhavě 
nutné; vyzývá proto Komisi, aby se při vytváření právního rámce pro umělou inteligenci 
vyhýbala přílišné regulaci a snížila administrativní zátěž, aby nedocházelo ke zpomalení 
tempa inovací a hospodářského růstu evropských podniků;

29. poukazuje na to, že EU má vědecký a hospodářský potenciál, aby hrála vedoucí úlohu v 
celosvětovém technologickém závodě, zejména v oblastech, jako je umělá inteligence, 
technologie založené na velkých datech a systémy založené na strojovém učení;

30. zdůrazňuje, že několik málo poskytovatelů digitálních služeb má v EU dominantní 
postavení a že tito poskytovatelé díky obratnému přesouvání zisků platí poměrně malé 
daně; vyzývá proto členské státy, aby zavedly pro digitální ekonomiku evropskou 
digitální daň, aby se zajistily spravedlivé podmínky hospodářské soutěže na jednotném 
digitálním trhu, dokud nebude nalezeno na úrovni Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj upřednostňované mezinárodní řešení;

31. zdůrazňuje, že digitalizace veřejné správy by mohla pomoci výrazně snížit byrokracii 
pro občany i podniky; vyzývá proto členské státy, aby se snažily vytvořit své právní 
rámce tak, aby bylo možné potenciál této digitalizace plně využít;

32. zdůrazňuje, že nové digitální technologie, jako je internet věcí, mění tvář průmyslu a že 
pokračující technologická revoluce může hrát zásadní úlohu při budování moderního a 
energeticky účinného evropského hospodářství;
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33. konstatuje, že malé a střední podniky, zejména ty, které působí v oblasti nových 
technologií, hrají v evropské průmyslové transformaci důležitou úlohu; zdůrazňuje 
potřebu trvalé podpory malých a středních podniků prostřednictvím odpovídající 
finanční podpory a poskytování preferenčních konkurenčních podmínek na digitálním 
trhu, kde stále dominují velké nadnárodní podniky ze zemí mimo EU; poukazuje na to, 
že navrhovaná ustanovení o autorských právech a přístupu k údajům a inovacím by 
měla zohlednit skutečnost, že společnosti s tak radikálně odlišnými pozicemi na trhu 
mají velmi rozdílný potenciál;

34. poukazuje na to, že podle zprávy Komise o ochraně a vymáhání práv duševního 
vlastnictví ve třetích zemích z ledna 2020 způsobuje krádež duševního vlastnictví, 
zejména ze strany Číny a Indie, evropským podnikům vážnou újmu; požaduje proto 
koordinovaný, účinný a účelný postup EU a jejích členských států v boji proti 
porušování práv duševního vlastnictví;

35. připomíná, že některá odvětví jsou vážně zasažena důsledky pandemie způsobené 
onemocněním COVID-19, a proto by měla průmyslová strategie stanovit zvláštní 
opatření, jako je například odložení již přijatých opatření, která pro tato odvětví 
představují další zátěž;

36. vyzývá Komisi, aby co nejrychleji zveřejnila svůj akční plán pro duševní vlastnictví, 
protože by mohl být klíčovým prvkem pro zachování technologické svrchovanosti 
Evropy, prosazování spravedlivých podmínek celosvětové hospodářské soutěže, 
zlepšení boje proti krádeži duševního vlastnictví a přizpůsobení právního rámce pro 
duševní vlastnictví ekologickým a digitálním výzvám a příležitostem;

37. vyzývá Komisi, aby do akčního plánu v oblasti duševního vlastnictví zahrnula opatření 
na podporu jednotného evropského patentu a navrhla opatření, která by zabránila 
zneužívání patentových práv subjekty, které zneužívají nedokonalostí patentového 
práva (Non-Practicing Entities), s cílem vytvořit účinný a vyvážený patentový systém, 
jenž bude ku prospěchu konkurenceschopnému a spravedlivému evropskému 
jednotnému trhu;

37. žádá, aby tato nová průmyslová strategie zohledňovala konkrétní potřeby méně 
technologicky vyspělých průmyslových regionů, které jsou silně závislé na pevných 
fosilních palivech a které jsou zasaženy energetickou transformací nejvíce; zdůrazňuje, 
že je třeba zvážit riziko ztráty pracovních míst způsobené průmyslovou transformací a 
zajistit, aby měli pracovníci odpovídající úroveň kvalifikace a digitální kompetence;

38. poukazuje na to, že insolventní společnosti často vyvolávají další následné insolvence, a 
proto vítá návrh Komise na dočasný nástroj na podporu solventnosti; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby prověřily další vhodná opatření a legislativní iniciativy, které zabrání 
insolvencím podniků, k nimž by došlo bez jejich vlastního zavinění.
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