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Nova industrijska strategija 
za svetovno konkurenčno, 
zeleno in digitalno Evropo

Evropa je že od nekdaj dom industrije. Skozi čas je industrija dokazala, da je sposobna 
voditi spremembe. Zdaj, ko je Evropa na poti, da preide k podnebni nevtralnosti in 
prevzame vodilni položaj na digitalnem področju v nenehno spreminjajočem se svetu, 
bo morala industrija spet pokazati to sposobnost. Komisija je z novo industrijsko 
strategijo pripravljena storiti vse, kar je treba, da bi zagotovila, da bodo evropska 
podjetja še naprej sposobna uresničevati svoje ambicije in se spopadati z vse večjo 
svetovno konkurenco.

EVROPSKA INDUSTRIJA

20 %  
skupne dodane vrednosti EU

35 milijonov 
delovnih mest

Industrija predstavlja  

80 %  
izvoza

99 %  
evropskih podjetij so mala in srednje 

velika podjetja

https://twitter.com/hashtag/euindustrialstrategy


Za Evropo je bistveno, da industrija postane bolj zelena, krožna in digitalna, hkrati pa ostane konkurenčna na 
svetovni ravni. Ti trije dejavniki bodo spremenili našo industrijo in podprli MSP, Evropa pa bo ostala trajnostna in 
konkurenčna.

Uresničitev industrijske preobrazbe

Potrebni so pravi pogoji, da 
podjetniki svoje zamisli lahko 

pretvorijo v dejanske izdelke in storitve 
ter da podjetja vseh velikosti uspevajo 

in rastejo.

EU mora izkoristiti vpliv, velikost in 
povezanost svojega enotnega trga, 
da se bo njen glas slišal v svetu, in 

določiti globalne standarde.

Evropski zeleni dogovor je nova 
evropska strategija za rast.

Osrednjo vlogo pri tem ima cilj, da 
Evropa do leta 2050 postane prva 
podnebno nevtralna celina na 

svetu.

Digitalne tehnologije spreminjajo 
podobo industrije in način 

poslovanja.

Gospodarskim akterjem 
omogočajo večjo proaktivnost, 
delavcem zagotavljajo nove 

spretnosti in podpirajo razogljičenje 
našega gospodarstva.

ZELENI PREHOD DIGITALNI PREHODSVETOVNA KONKURENČNOST

Temeljni dejavniki za dvojno preoblikovanje evropske industrije so:

Globlji in 
bolj digitalen 

enotni trg

Ohranjanje 
enakih 

konkurenčnih 
pogojev na 

svetovni ravni

Podpiranje 
industrijskih 

panog pri prehodu 
na podnebno 
nevtralnost

Vzpostavitev 
bolj krožnega 
gospodarstva

Ustvarjanje 
ozračja, 

naklonjenega 
industrijskim 
inovacijam

Usposabljanje in 
preusposabljanje

Naložbe v prehod 
in njegovo 

financiranje



Nova vrsta upravljanja za uresničenje dvojnega prehoda 
k podnebni nevtralnosti in vodilni vlogi na digitalnem 
področju
Ta strategija bo delovala le, če bodo podjetja, tako znotraj industrijskih sektorjev kot med njimi, države 
članice, regije in institucije EU združili moči. Evropska industrija je raznolika, njeni sektorji so različno veliki, 
soočajo se z različnimi tveganji in imajo različne potrebe. Potrebne so ciljno usmerjene rešitve, ne pa enoten 
pristop za vse.

Evropski industrijski ekosistemi združujejo ključne akterje: akademske in 
raziskovalne inštitute, dobavitelje, MSP in večja podjetja.
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Velika podjetja MSP

Javni organi

Ponudniki storitev za 
dobavitelje

Akademski krogi/
raziskovalna skupnost

Pobude, poznane kot industrijska zavezništva, so prinesle dobre rezultate na področju baterij, plastike in 
mikroelektronike. Zdaj je čas, da se ta ideja razširi na druge ključne tehnologije in poslovna področja.

Na podlagi uspešnega modela industrijskih zavezništev bo sklenjeno novo evropsko zavezništvo za čisti 
vodik. Ko bodo pripravljena, bi mu morala slediti še zavezništvo za nizkoogljične industrije, zavezništvo za 
industrijske oblake in platforme ter zavezništvo za surovine.

Nizkoogljične industrijeZavezništvo za vodik Industrijski oblaki in 
platforme

Surovine


