
 



Finanční krize a následné vládní dluhy těžce ovlivnily evropskou průmyslovou výrobu. Jakmile 

jsou výrobní schopnosti jednou ztraceny, je těžké je obnovit. Průmysl však není důležitý jen pro 

ekonomické oživení v období po krizi, ale také pro vývoj nových produktů a aktivit. EU nesmí 

ztratit svou schopnost inovovat, rozvíjet a vyrábět produkty a služby, které dostojí výzvám naší 

společnosti 

Pro nadcházející legislativní období 2014-2019, industriAll Europe vyzívá budoucí zástupce 

Evropského parlamentu a Evropské komise:  

1. Restartovat ekonomiku! 

Za účelem revitalizace udržitelného 

ekonomického růstu v Evropě je 

třeba posílit domácí poptávku. 

Zoufale potřebujeme jak investice 

do naší průmyslové infrastruktury 

tak reformy daňových systémů, 

které obsahují příliš mnoho děr. 

Evropská odborová konfederace 

(ETUC) předložila stručný návrh pod 

názvem „Nová cesta pro Evropu“, 

který je zaměřen na vytvoření 

daňové spravedlnosti a vynakládání 

dodatečných příjmů na tvorbu 

pracovních míst, což  industriAll 

European Trade Union plně 

podporuje. 

 

 

2. Učinit systém ekonomického řízení sociálně a demokraticky zodpovědným! 

Lepší sdílení zátěže mezi ‘deficitními’ a ‘přebytkovými’ zeměmi je nutné pro oživení 

evropské ekonomiky. Vzhledem k tomu, že zde není žádný právní základ pro opatření, 

které uvaluje Trojka (ECB, IMF, EK) na postižené země, měly by tyto aktivity být 

zastaveny a nahrazeny demokratickým kontrolním koordinačním mechanismem.  

   

3. Podpora sociální dimenze 

průmyslové politiky!  

Pokračující demontáž sociálního 

dialogu a evropského sociálního 

modelu by měla být zastavena, 

protože narušuje evropské inovační 

kapacity. Evropská 

konkurenceschopnost spočívá ve 

vysoce kvalifikované pracovní síle. 

Fungování našich sociálních 

systémů musí tedy být udrženo za 

každou cenu, aby vysoce 

kvalifikovaná evropská pracovní síla 

mohla plně využít svého potenciálu. 

Autonomie sociálních partnerů musí 

být plně respektována a demokracie 

na pracovištích by měla být 

rozšiřována.  



 

4. Vrátit bankovní sektor zpět na 

jeho místo! 

Obnova a plné fungování finančního 

systému, který slouží potřebám 

reálné ekonomiky je urgentní 

prioritou. Retail bankovnictví a 

investiční bankovnictví musí být 

separovány a je třeba zavést široké 

zdanění finančních transakcí (FTT) 

pro odrazení spekulací.  

 

 
 

5. Vytvořit nová kvalitní pracovní místa! 

Myšlení zohledňující celý životní cyklus a oddělení ekonomického růstu od ekologické 

degradace se staly pohonem růstu pro konkurenceschopný výrobní sektor. EU musí 

využít synergií mezi průmyslovou politikou a ekologickou politikou, zvýšit inovace do 

efektivity zdrojů a podporovat podniky, které přecházejí na udržitelnou ekonomiku.  

 

6. Podpora inovací! 

Přechod ke znalostmi řízenému 

udržitelnému modelu růstu vytváří 

nové příležitosti pro růst. Proto musí 

být naše politiky inovací posíleny a 

zaměřeny na rozvoj kompetencí, 

adaptivní a učící se organizace, 

novou inovativní infrastrukturu, 

dynamické standardy, inovativní 

veřejné zakázky a difusi znalostí. 

Silnější závazek na podporu STEM 

(věda, technologie, strojírenství a 

matematika) oblastí ve vzdělávání a 

investování do KET (klíčové 

technologie) jsou vysoce nutné. 

 
 

 

7. Přetvoření tradičních 

průmyslových sektorů! 

Výrobní inovace nejsou omezeny na 

high-tech sektory, ale mohou 

potenciálně pohánět širokou řadu 

existujících průmyslových 

infrastruktur, které formují základy 

prosperující ekonomiky. 

Potřebujeme ukotvit tyto tradiční 

aktivity a modernizovat 

infrastrukturu prostřednictvím 

investic do nových výrobních 

technologií, za účelem zvýšení 

produktivity tradičních průmyslů a 

vývoje lidsky-orientovaných, 

výrobních, organizačních konceptů.    

 



 

8. Maximalizace sociálních a ekonomických výhod ICT! 

Zaměstnanost v sektoru ICT služeb narůstá v průměru v EU o 3% ročně.  

Technologický vývoj v sektoru je rychlý a má významný dopad virtuálně na všechny 

ekonomické aktivity. EU se proto bude muset co nejrychleji zabývat projektovanými 

nedostatky dovedností v ICT a vyvinout strategii na obnovu kapacit v designu a výrobě 

elektronických komponentů v Evropě.  

9. Rozvíjet poptávkovou stranu 

průmyslové politiky 

Průmyslová politika odmítala 

poptávkovou stranu příliš dlouho. 

Bez nárůstu mezd nedojde k oživení 

domácí poptávky. Rovněž je 

důležité vytvořit nezbytné podmínky 

pro úspěšné zavádění inovačních 

produktů a služeb na trh, 

prostřednictvím posílení veřejných 

zakázek a investic jako nástrojů 

generování nové poptávky. 

 

 

10. Bojovat za udržitelnou, dostupnou a bezpečnou energii! 

Výzvy pro energetickou politiku jsou rozmanité: udržet konkurenceschopnost evropské 

ekonomiky, zejména energeticky náročných průmyslů, podpora evropského globálního 

vedení v klimatických technologiích a stanovování klimatických cílů. EU by měla 

prosazovat mezinárodní dohody o snižování CO2 a o obchodování s emisemi, při 

zohlednění toho, že dostupné ceny energií jsou důležité pro zachování 

konkurenceschopnosti evropského průmyslu a zabránit tomu aby domácnosti netrpěly 

energetickou 

chudobou.  

 

11. Vytvořit globální obchod pracující 

pro zaměstnance a získat správný 

institucionální rámec!  

Udržitelný a spravedlivý globální 

obchodní systém, zohledňující 

potřeby jak rozvinutých, tak 

rozvíjejících se zemí a zajišťující 

aby obchodní politika plně 

podporovala sociální vývoj, je 

nutností. V rámci EU existuje 

potřeba transparentnějšího 

rozhodování, silnějšího zapojení 

Evropského parlamentu a lepší 

spolupráce mezi národní, regionální 

a evropskou politickou úrovní.  

 

IndustriAll European Trade Union je přesvědčen, že evropská průmyslová politika by měla z EU 

vytvořit konkurenceschopného favorita v transformaci jejího ekonomického modelu na 

udržitelnou, znalostní a na zdroje efektivní ekonomiku. Ve stručnosti, naším heslem je: 

industriAll pro Evropu – celá Evropa pro průmysl! 


