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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže nová priemyselná stratégia pre Európu musí odrážať hodnoty EÚ a tradície 
sociálneho trhu a prinášať jej zvrchovanosť;

B. keďže ďalšia aktualizácia európskej politiky duševného vlastníctva pomôže posilniť 
technologickú a digitálnu nezávislosť EÚ, pričom práva duševného vlastníctva určujú 
trhovú hodnotu a konkurencieschopnosť európskych spoločností, napríklad 
prostredníctvom značiek, dizajnov, patentov, údajov, know-how a algoritmov;

C. keďže v článku 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že určitá štátna 
pomoc sa môže považovať za zlučiteľnú s vnútorným trhom, ak podporuje realizáciu 
dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu;

1. poznamenáva, že návrh Komisie týkajúci sa novej priemyselnej stratégie bol uverejnený 
na úplnom začiatku krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a odvtedy bol doplnený 
o ďalší balík opatrení na obnovu európskeho priemyslu a malých a stredných podnikov 
(MSP); konštatuje, že stratégia sa zameriava na obnovu činnosti v prvej fáze a na 
rekonštrukciu a transformáciu v druhej fáze;

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby maximalizovali potenciál Fondu na spravodlivú 
transformáciu s cieľom podporovať investície do nových udržateľných pracovných 
príležitostí a vykonávať prierezové politiky a programy v oblasti vzdelávania, výcviku 
a odbornej prípravy zamerané na podporu zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie 
pracovníkov, uchádzačov o zamestnanie a ľudí mimo trhu práce a zároveň zabezpečiť 
rovnaký prístup k všetkým bez diskriminácie; 

3. domnieva sa, že EÚ potrebuje jasnú, priemyselne zameranú víziu do roku 2030 a mala 
by mať na pamäti, že na zabezpečenie celkovej konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu sú potrebné koordinované rozhodnutia a opatrenia na všetkých úrovniach – 
európskej, národnej a miestnej;

4. poznamenáva, že pandémia COVID-19 a z nej vyplývajúca hospodárska kríza si 
vyžiadali revíziu nerealistických cieľov EÚ v oblasti klímy, najmä v odvetviach, ako je 
priemysel a energetika;

5. poznamenáva, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 mala hlboký hospodársky 
a sociálny vplyv, najmä na ženy; vyzýva Komisiu, aby riešila pretrvávajúce rodové 
rozdiely v celej EÚ vykonávaním posúdení vplyvu na rodovú rovnosť pri všetkých 
investíciách a politických rozhodnutiach týkajúcich sa priemyselnej stratégie EÚ 
a prijímaním opatrení na zaručenie rovnakých príležitostí a prístupu na trh práce, 
odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a zabezpečenie rodovej rovnováhy 
na všetkých úrovniach rozhodovania;

6. poznamenáva, že táto kríza ukázala, že EÚ musí prispôsobiť svoju priemyselnú 
stratégiu zvýšenej ochrane svojich strategických záujmov bez rezignácie na 
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medzinárodný obchod a aktualizovať určité ustanovenia nad rámec možností, ktoré 
poskytuje nariadenie o preverovaní priamych zahraničných investícií1; domnieva sa, že 
EÚ musí nájsť správnu rovnováhu medzi ochranou svojich trhov a zachovaním ich 
otvorenosti a zároveň obhajovať spravodlivé pravidlá hospodárskej súťaže na 
celosvetovej úrovni;

7. upozorňuje na významnú úlohu, ktorú zohráva verejné obstarávanie pri formovaní 
trajektórie európskeho priemyslu, a zdôrazňuje, že presadzovanie zásad reciprocity 
medzi členskými štátmi a krajinami mimo EÚ a rovnakých podmienok pre spoločnosti 
z EÚ a z krajín mimo EÚ a ich výrobky, napríklad pokiaľ ide o štátnu pomoc, 
environmentálne pravidlá a detskú prácu, by malo byť nevyhnutnou podmienkou účasti 
na verejnom obstarávaní v celej EÚ; zdôrazňuje potrebu ďalšieho zjednodušenia 
postupov verejného obstarávania pre spoločnosti z EÚ a vlády členských štátov;

8. domnieva sa, že by sa mali modernizovať pravidlá, ktorými sa riadi hospodárska súťaž 
v EÚ, aby boli primerané tak pre vnútorný trh, ako aj pre globálny hospodársky kontext, 
a tak umožnili vytvorenie „európskych šampiónov“ schopných konkurovať a uspieť 
v celosvetovom meradle a podporovali EÚ a jej členské štáty v tom, aby si udržali 
vedúce postavenie v oblasti technológií, získali digitálnu a technologickú nezávislosť 
a blokovali nepriateľské prevzatia strategických spoločností z EÚ zo strany štátov mimo 
EÚ alebo subjektov podporovaných týmito štátmi;

9. zdôrazňuje, že trh práce EÚ musí byť stredobodom jej budúcej priemyselnej stratégie; 
poukazuje na to, že každá priemyselná transformácia by sa okrem ekonomických 
aspektov mala zamerať aj na udržanie a vytváranie pracovných miest;

10. prihovára sa za posúdenie hospodárskych vplyvov krízy spôsobenej ochorením COVID-
19 v rámci jednotlivých odvetví, aby sa priemyselná stratégia mohla prispôsobiť na 
základe overených skutočností;

11. zdôrazňuje, že významné a trvalé investície do vysokoškolského odborného 
vzdelávania, najmä v predmetoch v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky 
(STEM), budú mať kľúčový význam pre stimuláciu digitálnych inovácií, vytváranie 
kvalifikovanej pracovnej sily a znižovanie nesúladu medzi pracovnými príležitosťami 
a uchádzačmi o zamestnanie, pokiaľ ide o zručnosti;

12. zastáva názor, že dôležité projekty spoločného európskeho záujmu by mali klásť dôraz 
na projekty spojené s digitálnym jednotným trhom s cieľom spojiť verejný a súkromný 
sektor v záujme veľkých podnikov, ktoré prispievajú k plneniu cieľov EÚ, a tým 
podporovať rozvoj dôležitých projektov spolupráce, ktoré podporujú spoločné európske 
záujmy, ako je digitálna transformácia; víta v tejto súvislosti prepracovanie usmernení 
Komisie;

13. domnieva sa, že vytvorenie európskeho dátového hospodárstva bude mať zásadný 
význam pri formovaní priemyselnej stratégie pre Európu; zdôrazňuje, že európske 
dátové hospodárstvo by malo byť zamerané na človeka, malo by rešpektovať základné 
práva a byť v súlade s pravidlami ochrany súkromia, ochranou údajov a právami 

1 Ú. v. EÚ L 79 I, 21.3.2019, s. 1.
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duševného vlastníctva;

14. zdôrazňuje význam vnútorného trhu pre údaje, ktorý rieši výzvy vyplývajúce 
z výrazného nárastu množstva údajov, ktoré sú legálne dostupné; zdôrazňuje, že 
európski občania, zamestnanci a spoločnosti by si mali zachovať kontrolu nad svojimi 
údajmi pomocou bezpečnej dátovej infraštruktúry a dôveryhodných hodnotových 
reťazcov; považuje za kľúčové, aby priemyselná stratégia zahŕňala opatrenia na 
vybudovanie zvrchovanej digitálnej infraštruktúry a na podporu podnikov, aby 
uchovávali a spracúvali svoje údaje na európskej pôde;

15. domnieva sa, že je nevyhnutné podporovať výmenu údajov medzi orgánmi verejnej 
správy, podnikmi, výskumnými ústavmi a verejnosťou pri súčasnom dodržiavaní 
pravidiel ochrany údajov a súkromia, obchodného tajomstva a práv duševného 
vlastníctva;

16. víta oznámenie Komisie, že navrhne akčný plán v oblasti duševného vlastníctva, 
v ktorom sa posúdi potreba modernizovať právny rámec s cieľom zabezpečiť rozumné 
využívanie práv duševného vlastníctva pre umelú inteligenciu a riešiť otázku 
falšovaných výrobkov; zdôrazňuje, že účelom takéhoto akčného plánu by malo byť 
zachovanie zvrchovanosti Európy a podpora rovnakých podmienok ochrany práv 
duševného vlastníctva na celom svete;

17. zdôrazňuje, že digitálna transformácia bude pre Európu kľúčovou hnacou silou, aby 
znovu získala technologickú a digitálnu zvrchovanosť, a preto musí byť stredobodom 
novej priemyselnej stratégie pre Európu;

18. domnieva sa, že jedným zo strategických cieľov by malo byť navrhnutie opatrení na 
podporu rozvoja a premiestňovania priemyselnej výroby v strategických odvetviach, 
ako je zdravotníctvo, obrana, digitálne odvetvie a energetika, s cieľom zabezpečiť, aby 
EÚ nebola príliš závislá od tretích krajín, a pomôcť jej znovu získať nezávislosť 
v týchto strategických odvetviach, a to aspoň vo vzťahu k základným tovarom, ako sú 
účinné farmaceutické látky a suroviny;

19. zdôrazňuje, že EÚ potrebuje obchodnú, hospodársku a priemyselnú politiku, ktorá by 
umožnila prispôsobiť a diverzifikovať zdroje dodávok podľa potreby, a že európske 
podniky treba nabádať, aby boli pružné a v prípade potreby schopné urýchlene sa 
preorientovať na výrobu životne dôležitých výrobkov; v tejto súvislosti podporuje 
a presadzuje potrebu prijať celý rad opatrení na povzbudenie a podporu MSP v ich 
prístupe na vnútorný trh a rozvoji v rámci neho;

20. zdôrazňuje pretrvávajúce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja členských štátov 
a regiónov; zdôrazňuje potrebu využiť plánované opatrenia na prestavbu priemyselného 
potenciálu Európy na vyrovnávanie týchto rozdielov ako základnú podmienku 
vyváženého rozvoja EÚ;

21. zdôrazňuje, že členské štáty by sa mali nabádať, aby budovali dostatočné zásoby 
určitých položiek núdzového vybavenia, ako je vybavenie potrebné na prevenciu 
ochorenia COVID-19 a boj proti nemu, najmä rúšok FFP2 a chirurgických rúšok; v tejto 
súvislosti víta iniciatívu Komisie s názvom rescEU, ktorej cieľom je vytvoriť európsku 
pridanú hodnotu prostredníctvom koordinovaného obstarávania a distribúcie núdzového 
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vybavenia;

22. vyzýva Komisiu, aby do stratégie zahrnula riešenia a finančné a právne stimuly pre 
európsky farmaceutický priemysel s cieľom zabrániť nedostatku liekov;

23. zdôrazňuje, že dovážané výrobky musia byť v súlade s bezpečnostnými, ekologickými 
a zdravotnými normami a právom duševného vlastníctva EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
riešila nerovnováhu medzi spoločnosťami z EÚ a z krajín mimo EÚ, ktoré nemusia 
dodržiavať právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia a bezpečnosti práce 
a často podliehajú nižšiemu zdaneniu;

24. domnieva sa, že je mimoriadne dôležité vytvoriť rámec EÚ pre povinnú náležitú 
starostlivosť v oblasti ľudských práv a životného prostredia s cieľom zabezpečiť účinné 
súdne prostriedky nápravy pre obete zneužívania podnikmi v globálnych hodnotových 
reťazcoch; víta záväzok Komisie predložiť v tejto súvislosti legislatívny návrh;

25. zdôrazňuje, že ďalšie posilnenie jednotného trhu a odstránenie existujúcich 
administratívnych a právnych prekážok voľnej hospodárskej súťaže v rámci EÚ by 
malo byť prioritou v rámci opatrení prijatých na vytvorenie novej priemyselnej stratégie 
pre Európu;

26. zdôrazňuje, že ekologická priorita, ktorú Komisia vymedzila európskou zelenou 
dohodou, by mala EÚ viesť k podpore vlastného vývoja ekologických technológií 
a k zavedeniu uhlíkovej dane na vonkajších hraniciach;

27. zdôrazňuje, že Komisia by mala aj v budúcnosti naďalej zohrávať vedúcu úlohu 
v globálnej priemyselnej politike, a preto by mala presadzovať ambicióznu politiku, 
ktorá podnecuje a stimuluje inováciu v digitalizácii a prosperujúcich technológiách, ako 
je umelá inteligencia, robotika a kvantová a vysokovýkonná výpočtová technika, 
ktorých úspech vo veľkej miere závisí od aktívnej podpory investícií, podpory 
vytvárania vlastných zdrojov a zmien regulačného prostredia, najmä vytvorenia 
právneho predpisu o uprednostňovaní výrobkov európskeho pôvodu pri verejnom 
obstarávaní („Buy European Act“);

28. zdôrazňuje, že umelá inteligencia môže zohrať kľúčovú úlohu pri hospodárskej obnove 
Európy, ktorá je naliehavo potrebná po pandémii COVID-19; vyzýva preto Komisiu, 
aby sa zdržala nadmernej regulácie a znížila administratívnu záťaž pri vytváraní 
právneho rámca pre umelú inteligenciu s cieľom zabrániť spomaleniu tempa inovácie 
a hospodárskeho rastu európskych podnikov;

29. zdôrazňuje, že EÚ má vedecký a hospodársky potenciál na to, aby zohrávala vedúcu 
úlohu v celosvetovej technologickej súťaži, najmä v oblastiach, ako je umelá 
inteligencia, technológie veľkých dát a systémy strojového učenia;

30. zdôrazňuje, že malý počet poskytovateľov digitálnych služieb má v EÚ dominantné 
postavenie a šikovný presun ziskov im umožňuje platiť pomerne nízke dane; vyzýva 
preto členské štáty, aby pri absencii uprednostňovaného medzinárodného riešenia 
prostredníctvom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj stanovili európsku 
digitálnu daň pre digitálne hospodárstvo s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku 
súťaž v rámci digitálneho jednotného trhu;
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31. poukazuje na to, že digitalizácia verejnej správy by mohla pomôcť výrazne znížiť 
byrokraciu pre jednotlivcov a podniky; vyzýva preto členské štáty, aby podnikli kroky 
na štruktúrovanie svojich právnych rámcov tak, aby bolo možné v plnej miere využiť 
potenciál takejto digitalizácie;

32. zdôrazňuje, že nové digitálne technológie, ako je internet vecí, menia tvár priemyslu 
a že prebiehajúca technologická revolúcia môže zohrávať zásadnú úlohu pri budovaní 
moderného a energeticky efektívneho európskeho hospodárstva;

33. poznamenáva, že MSP zohrávajú dôležitú úlohu v európskej priemyselnej 
transformácii, najmä tie, ktoré pôsobia v oblasti nových technológií; zdôrazňuje potrebu 
nepretržitej podpory MSP prostredníctvom primeranej finančnej podpory 
a poskytovania preferenčných konkurenčných podmienok na digitálnom trhu, kde 
naďalej dominujú veľké nadnárodné spoločnosti z krajín mimo EÚ; poukazuje na to, že 
navrhované ustanovenia o autorských právach, prístupe k údajom a inováciách by mali 
zohľadňovať skutočnosť, že spoločnosti s tak výrazne odlišnými trhovými pozíciami 
majú veľmi odlišný potenciál;

34. zdôrazňuje, že podľa správy Komisie z januára 2020 o ochrane a presadzovaní práv 
duševného vlastníctva v tretích krajinách krádeže duševného vlastníctva, najmä zo 
strany Číny a Indie, spôsobujú európskym podnikom značné škody; vyzýva preto EÚ 
a jej členské štáty, aby v boji proti trestnej činnosti v oblasti duševného vlastníctva 
zaujali koordinovaný, efektívny a účinný prístup;

35. zdôrazňuje, že pandémia COVID-19 vážne zasiahla niekoľko odvetví a že priemyselná 
stratégia by preto mala zahŕňať osobitné opatrenia, napríklad odklad už prijatých 
opatrení, ktoré predstavujú dodatočnú záťaž pre tieto odvetvia;

36. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr zverejnila svoj akčný plán v oblasti duševného 
vlastníctva, keďže by mohol byť kľúčovým nástrojom na ochranu technologickej 
zvrchovanosti Európy, podporu spravodlivej celosvetovej hospodárskej súťaže, 
zlepšenie boja proti krádežiam duševného vlastníctva a prispôsobenie právneho rámca 
duševného vlastníctva environmentálnym a digitálnym výzvam a príležitostiam;

37. vyzýva Komisiu, aby do akčného plánu v oblasti duševného vlastníctva začlenila 
opatrenia na podporu jednotného európskeho patentu a navrhla opatrenia na zabránenie 
zneužívaniu patentových práv zo strany neaktívnych subjektov s cieľom vytvoriť 
efektívny a vyvážený patentový systém v prospech konkurencieschopného 
a spravodlivého európskeho vnútorného trhu;

37. žiada, aby nová priemyselná stratégia zohľadňovala osobitné potreby menej 
technologicky vyspelých priemyselných regiónov, ktoré sú vo veľkej miere závislé od 
tuhých fosílnych palív a sú najviac postihnuté energetickou transformáciou; zdôrazňuje, 
že je potrebné zvážiť riziko straty pracovných miest, ktoré predstavuje priemyselná 
transformácia, a zabezpečiť, aby pracovníci mali primeranú úroveň kvalifikácie 
a digitálnej kompetencie;

38. poukazuje na to, že platobná neschopnosť podnikov často vyvoláva niekoľko 
reťazových platobných neschopností, a preto víta návrh Komisie na dočasný nástroj na 
podporu platobnej schopnosti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili ďalšie 



PE652.430v03-00 8/10 AD\1214002SK.docx

SK

vhodné opatrenia a legislatívne iniciatívy s cieľom zabrániť tomu, aby sa podniky stali 
platobne neschopnými bez vlastného zavinenia.
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