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EKOLOGICKÁ
TRANSFORMACE

GLOBÁLNÍ  
KONKURENCESCHOPNOST

DIGITÁLNÍ
TRANSFORMACE

dosáhnout cíle klimatické  
neutrality Evropy do roku 2050  

a utváření digitální  
budoucnosti Evropy

zachovat globální 
konkurenceschopnost  

evropského průmyslu a rovné 
podmínky, a to jak na domácí,  

tak i na celosvětové úrovni

zajistit, aby evropské podniky byly 
při ekologických regulacích schopny 

obstát v celosvětové konkurenci

zvládnout dvojí transformaci,  
jednak na klimatickou neutralitu  

a jednak na vedoucí postavení  
v digitální oblasti

CÍL
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Vytvořit jistotu pro průmysl 
 prosazování pravidel jednotného trhu 
  strategie pro udržitelnou a digitální Evropu zaměřená 
na malé a střední podniky
 akční plán pro duševní vlastnictví
 vytvoření ekonomiky EU založené na datech

Podpora inovací
  partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci 
programu Horizont Evropa

Pomoci průmyslu v přechodu na klimatickou neutralitu
  strategie EU pro čistou ocel a strategie pro udržitelnost 
v oblasti chemických látek
 přezkum nařízení o transevropské energetické síti
  strategie EU pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
na moři
 strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu

Snížení závislosti na jiných částech světa
 doporučení o kybernetické bezpečnosti sítí 5G
  farmaceutická strategie včetně opatření k zabezpečení 
dodávek a zajištění inovací pro pacienty
  rozšíření mezinárodních partnerství pro přístup ke kri-
tickým surovinám

Budování rozvinutějšího oběhového hospodářství
 akční plán pro oběhové hospodářství
 regulační rámec pro udržitelné baterie
 strategie EU pro textilní výrobky

Udržet celosvětově rovné podmínky
 pravidla pro zahraniční subvence
  prosazení přísnějších mezinárodních pravidel pro prů-
myslové subvence ve WTO

Získávání dovedností a rekvalifikace
 aktualizace agendy dovedností pro Evropu v roce 2030
 akční plán digitálního vzdělávání
 provádění strategie EU pro rovnost žen a mužů

Investice a financování transformace
  přezkum pravidel státní podpory pro významné projek-
ty společného evropského zájmu

 akční plán pro unii kapitálových trhů v roce 2020

Partnerský přístup ke správě věcí veřejných
 Evropská aliance pro čistý vodík

a další strategie, návrhy, akční plány a zprávy

€

FAKTA A ČÍSLA

20 %
představuje více než 20 % 

ekonomiky EU
vytváří 80 % vývozu 

zboží

malé a střední podniky tvoří přes 99 % 
všech evropských společností

80 %

99 %
zaměstnává zhruba 35 milionů lidí a další 

miliony pracovních míst jsou  
na něj navázány doma i v zahraničí

35 milionů

KONKRÉTNÍ CÍLE A NÁSTROJE
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NEVÝHODY

 nejasnost financování
 obecné cíle

KONKRÉTNÍ MOŽNOSTI PRO ČR

možnost nastartovat průmysl po krizi

 ČR lze tradičně označit za jednu z nejprůmyslovějších zemí EU – změny by měly být výrazné
 ČR má druhý nejvyšší podíl zaměstnanosti v průmyslu – změny v zaměstnanosti

VÝHODY

 příležitost pro inovaci malých a středních podniků
 snížení byrokracie
 inovace v oblasti nových technologií
 zlepšení životního prostředí
  odstranění překážek na jednotném trhu by mohlo do konce tohoto desetiletí přinést  

až 713 miliard eur

Malé a střední podniky hrají v průmyslové struktuře EU klíčovou úlohu, protože 
poskytují dvě ze tří pracovních míst a jsou pro úspěch nového průmyslového pří-
stupu zásadní.
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