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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je domača industrija gibalo trajnostnega razvoja in rasti, izvoza, inovacij ter socialne 
blaginje v EU; ker je pandemija covida-19, ki je povzročila doslej največjo družbeno-
gospodarsko krizo, zaradi preselitve proizvodnje privedla do motenj v vrednostnih 
verigah, pri čemer se je izkazalo, da EU v ključnih gospodarskih sektorjih nima odprte 
strateške proizvodne avtonomije; ker pa se je med to pandemijo izkazalo tudi, da so 
regije EU vendarle odporne, saj so se na inovativen način odzvale na nastale družbene 
izzive;

B. ker so mala in srednja podjetja v EU stimulator za konkurenco na enotnem trgu in imajo 
ključno vlogo v industriji EU, saj so hrbtenica in gonilna sila njenega gospodarstva; ker 
je pandemija močno prizadela mala in srednja podjetja, predvsem socialna podjetja, ki 
so se znašla v hudem likvidnostnem krču; ker bi bilo zato treba mala in srednja podjetja 
podpreti in spodbujati pri ustvarjanju inovativnih, zelenih, kakovostnih in varnih 
delovnih mest v okviru prehoda na okoljsko trajnost ter bolj digitalizirano in odpornejše 
gospodarstvo v vseh regijah Unije, kar bi bilo treba doseči s spodbudami in ne v škodo 
proizvodnih sektorjev; ker se lahko to doseže denimo z uporabo dane prožnosti v okviru 
Pakta za stabilnost in rast;

C. ker bo imela nova industrijska strategija za Evropo ključno vlogo pri razvoju bolj 
zelenega, bolj digitaliziranega in odpornejšega gospodarstva; ker pristop, ki upošteva 
lokalne posebnosti, na primer na podlagi pametne specializacije, regijam pomaga pri 
vzpostavljanju prostora, na katerem lahko inovativni industrijski ekosistemi rastejo in se 
razvijajo, ter spodbuja povezave med industrijo, malimi in srednjimi podjetji, 
raziskovalnimi središči, lokalnimi skupnostmi ter drugimi lokalnimi in regionalnimi 
akterji ter nacionalnimi deležniki;

1. opozarja, da je industrijska prihodnost EU povezana z uskladitvijo gospodarstva z 
načeli iz evropskega zelenega dogovora, načrtom za novo rast in trajnostni razvoj EU, 
ki prispeva k doseganju ciljev iz Pariškega sporazuma in ciljev trajnostnega razvoja 
OZN ter prehod na digitalno gospodarstvo (digitalna agenda); opozarja tudi, da so ta 
načela namenjena tudi povezovanju državljanov, občin, regij in držav članic ter podjetij 
(zlasti malih in srednjih) in drugih deležnikov, da bi razvili trajnosten in s tem 
mednarodno konkurenčen industrijski sektor, vključno z regijami v procesu pravičnega 
in pravičnega prehoda, hkrati pa spodbujali kohezijo med vsemi regijami, tako da nihče 
ne bi bil zapostavljen;

2. meni, da bi morale biti naložbe v tradicionalno proizvodnjo, pri čemer mora biti 
poudarek na raziskavah, inovacijah in uporabi inovativnih tehnologij, prehodu na 
trajnosten, cenovno dostopnem in varnem energetskem sistemu ter izobraževanju, 
prekvalifikaciji in izpopolnjevanju delavcev (zlasti v malih in srednjih podjetjih), 
gonilna sila industrijske rasti Unije, ter da bodo spodbujale socialno, ekonomsko in 
teritorialno kohezijo in sodelovanje med vsemi regijami EU, spoštovati pa bi morale 
posebnosti in raznolikost posameznih regij, da bodo lahko dosegle pravično, trajnostno, 
odporno, spolno uravnoteženo in vključujočo rast tako v mestih kot na podeželju; 
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poudarja, da bi bilo treba v industrijski strategiji EU posebno pozornost nameniti 
izzivom najbolj oddaljenih in drugih regij, ki se soočajo z neugodnimi naravnimi ali 
demografskimi razmerami, kot so navedene v členih 349 in 174 PDEU;

3. meni, da bi moral biti cilj pri podpiranju malih in srednjih podjetij s sredstvi iz 
evropskih strukturnih in investicijskih skladov med drugim inovativna, digitalna in na 
znanju temelječa gospodarska preobrazba ter pravičen prehod na zeleno, energijsko in z 
viri gospodarno, diverzificirano in ogljično nevtralno EU, ki bo tako bolj povezana in 
kohezivna ter si bo prizadevala za zagotovitev dolgoročnega in trajnostnega 
zaposlovanja v vseh svojih regijah, in sicer na podlagi gospodarske rasti in 
diverzifikacije obstoječih industrij, da bo industrijsko konkurenčna, hkrati pa je treba 
ublažiti negativne gospodarske in socialne posledice selitve industrije;

4. ponovno poudarja, da imata javni in zasebni sektor pomembno novo vlogo pri 
spodbujanju pravičnega prehoda, s tem ko podpirata zelen, pravičen in učinkovit 
energetski prehod, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, vključno z 
upravljanjem odpadkov, učinkovito rabo energije in virov, odgovorno rabo obstoječih 
virov in prehransko varnost, ter digitalni prehod (in s tem industrijsko konkurenčnost), 
pa tudi prilagajanje podnebnim spremembam in blažitev njihovih posledic ter ustrezno 
preprečevanje tveganj v vseh regijah EU; želi spomniti, da so bili podani predlogi za 
inovativna javna naročila, pri čemer je treba spodbujati dolgoročne javne naložbe in 
sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem, da bi podprli gospodarsko rast in 
prehod na čistejše gospodarstvo;

5. pozdravlja instrument EU za okrevanje (Next Generation), s katerim se želi razviti trdno 
kohezijsko in industrijsko politiko za financiranje okrevanja in obravnavanje 
najnujnejših potreb po okrevanju; vendar ugotavlja, da je za kohezijsko politiko EU 
potrebno zadostno financiranje iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov za 
spodbujanje gospodarske, socialne in teritorialne kohezije v vseh regijah EU, da bi se 
zmanjšale gospodarske in socialne razlike, dosegla pozitivna konvergenca in spodbujal 
trajnostni razvoj, odporen proti podnebnim spremembam, ter s tem zaustavil in 
spremenil trend izgube biotske raznovrstnosti; priznava, da lahko evropski strukturni in 
investicijski skladi v vseh regijah pomembno prispevajo k razvoju znanj in spretnosti ter 
krepitvi zmogljivosti za pametno specializacijo in digitalni prehod;

6. meni, da bi morala biti EU pozorna na ohranjanje in razvoj industrijske strategije ter 
proizvodnje, ki zagotavljata evropsko strateško avtonomijo z geopolitičnega vidika, 
zmanjšujeta stroške in zagotavljata razpoložljivost in izvedbo storitev, osnovnih 
proizvodov in opreme za državljane na enotnem trgu; meni, da si je treba bolj 
prizadevati za zagotavljanje zanesljivih evropskih vrednostnih verig, da bi s tem 
zmanjšali odvisnost od tretjih držav v najpomembnejših strateških sektorjih ter 
zagotovili oskrbo z varnimi in kakovostnimi proizvodi pri vračanju proizvodnje in 
premestitvi industrijskih obratov nazaj v Evropo; v zvezi s tem je trdno prepričan, da je 
treba nujno preiti z linearnega gospodarstva na krožno gospodarstvo;

7. meni, da bi bilo treba pri naložbah v novo ali prestrukturirano industrijsko proizvodnjo 
v ogljično intenzivnih regijah črpati iz dolgoročnih javnih naložb z znatno finančno 
podporo iz Sklada za pravični prehod in iz evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov, če želimo najpozneje do leta 2050 izvesti pravičen prehod na podnebno 
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nevtralno gospodarstvo v Uniji, da bi tako prispevali k izkoreninjenju energijske 
revščine in socialnega dampinga ter zmanjšali emisije, pri čemer ne bi smel biti nihče 
zapostavljen; želi spomniti, da je Parlament v svoji resoluciji z dne 15. januarja 2020 o 
evropskem zelenem dogovoru1 poudaril, da je treba v vseh sektorjih povečati uporabo 
energije iz obnovljivih virov ter postopoma opuščati neposredne in posredne subvencije 
za fosilna goriva v EU in v posameznih državah članicah, če naj bi EU dosegla svoje 
podnebne in trajnostne cilje;

8. meni, da si mora EU zaradi pandemije covida-19 skupaj z državami članicami 
prizadevati za obvarovanje svoje gospodarske, proizvodne in družbene strukture, 
industrijskega in upravnega sektorja ter državljanov, ki jih je kriza močno prizadela in 
so utrpeli resne zdravstvene posledice in dolgoročne ekonomske posledice; meni, da bi 
nam morala biti ta kriza v poduk, zlasti kar zadeva obvarovanje vrednostnih verig v 
ključnih sektorjih, kot je zdravstvo; poudarja, da se je treba pri dodeljevanju sredstev v 
okviru ukrepov za okrevanje osredotočiti predvsem na mala in srednja podjetja; meni, 
da bo lažji in prožnejši dostop do financiranja zagotovil hitro okrevanje;

9. meni, da bi se morali v okviru nove industrijske strategije osredotočiti na podpiranje 
regij pri diverzifikaciji njihove industrije ter spodbujanje naložb in inovacij, pa tudi 
preoblikovanje in krepitev odpornosti lokalnih in regionalnih gospodarstev, da bi 
zaustavili upad industrijske proizvodnje in odseljevanje, s katerima se soočajo; 
ugotavlja, da lokalna industrijska politika omogoča prilagojen pristop k oblikovanju 
politike, ki je osnovana na obstoječih primerjalnih prednostih in podpira podjetja pri 
usmeritvi v visokotehnološke sektorje; meni, da bi morali biti evropski strukturni in 
investicijski skladi usmerjeni tudi v „podjetnike, ki jih primanjkuje“ (mlade, ženske, 
starejše in invalide), katerih podjetniški potencial je treba v celoti izkoristiti; ponovno 
poudarja, da je za povečanje socialne kohezije in zmanjšanje neenakosti nadvse 
pomembno, da se poveča podjetniška zmogljivost teh kategorij delavcev kot močne 
oblike udeležbe na trgu dela;

10. meni, da je lahko industrijska strategija uspešna le, če je vzpostavljen ustrezno delujoč 
enotni trg in socialni dialog, v katerega so vključeni poslovna skupnost, sindikati, 
nevladne organizacije, nacionalne, regionalne in lokalne organe ter drugi deležniki; 
poudarja, da je treba poenostaviti in uskladiti financiranje na evropski, nacionalni in 
regionalni ravni, vse od raziskav in razvoja do dajanja na trg, zlasti financiranje iz 
evropskih strukturnih in investicijskih skladov, in sicer s poenostavitvijo, harmonizacijo 
in dopolnitveno vlogo predpisov za instrumente financiranja, kot je program Obzorje 
Evropa; poziva tudi k ustvarjanju sinergije med finančnimi sredstvi EU ter 
nacionalnimi, regionalnimi in zasebnimi sredstvi za financiranje inovacijskih projektov 
znotraj industrijskih panog, da bi zlasti podpirali stalno rabo sredstev in medsektorsko 
sodelovanje na podlagi načel pametne specializacije pri usklajevanju prizadevanj, 
krepitvi učinkovitosti, zmanjševanju birokratskih postopkov in preprečevanju 
podvajanj.

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0005.
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