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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že jakákoli ambiciózní průmyslová politika EU by měla být založena na 
sociálně tržním hospodářství a že se musí opírat o silný vnitřní trh, a to jak v rámci EU, 
tak i za jejími hranicemi, a měla by usilovat o snížení transakčních nákladů v zájmu 
konkurenceschopného a udržitelného průmyslu v Evropě; v této souvislosti se domnívá, 
že všechny nástroje průmyslové politiky (jako jsou např. politika výzkumu a vývoje, 
regionální politika, politika soudržnosti, politika hospodářské soutěže, obchodní politika 
a „inteligentní regulace“) musí být využity s cílem zaměřit se na příležitosti a výzvy 
globalizace; 

2. domnívá se, že průmyslová politika EU by měla být rovněž založena na prakticky 
zaměřených projektech, které přinesou hmatatelné výhody pro evropské podniky 
a občany, jako jsou např. projekty GMES, Galileo a ITER;

3. zdůrazňuje, že stanovení a provádění průmyslové politiky v EU musí nutně doprovázet 
zohledňování podmínek, jimiž se řídí likvidace a ukládání průmyslového odpadu, zejména 
v případě toxického odpadu, aby se zajistilo, že průmyslový odpad se nestane 
environmentální, ekonomickou nebo sociální zátěží pro společenství žijící jak v EU, tak 
ve třetích zemích;

4. konstatuje, že pro konkurenceschopnost a růst evropského průmyslu je zásadní dokončení 
vnitřního trhu; zdůrazňuje, že evropský průmysl potřebuje odpovídající rámec pro 
vytváření a rozvoj zboží a služeb na evropské úrovni a v této souvislosti vítá návrhy 
obsažené v Aktu o jednotném trhu; vyzývá Komisi, aby v rámci Aktu o jednotném trhu 
určila rozsah harmonizace, jejímž cílem je zvýšit účinnost, a posílené správy, zejména 
v oblasti DPH, práv duševního vlastnictví a patentu EU, celosvětové normalizace, 
označování a specifických odvětvových norem;

5. vyzývá členské státy, aby hrály aktivnější úlohu při řízení jednotného trhu pomocí lepší 
spolupráce mezi vnitrostátními orgány a posíleného provádění, uplatňování a dodržování 
předpisů v oblasti  jednotného trhu v praxi; žádá členské státy, aby snížily transakční 
náklady prostřednictvím doplňkových opatření zaměřených např. na účinnější 
elektronickou veřejnou správu;

6. zdůrazňuje, že veřejné orgány musí podporovat rozvoj klíčových technologií a že je 
nezbytné urychlit vypracovávání norem, neboť to má zásadní význam pro zachování 
konkurenceschopnosti průmyslu EU a podporu nového růstu, což platí zejména pro 
vypracovávání norem podněcujících inovace, jejichž prostřednictvím lze najít řešení pro 
nové environmentální a společenské problémy;

7. poznamenává, že evropský systém pro normalizaci významně přispěl k dokončení 
jednotného trhu a ke konkurenceschopnosti evropského průmyslu; vyzývá nicméně 
Komisi, aby navrhla opatření, která by ještě zlepšila kvalitu evropských norem a urychlila 
normalizační postupy s cílem zajistit, aby nové technologie rychleji nabývaly podobu 
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inovativních výrobků, které mohou být prodávány na vnitřním trhu; poznamenává, že při 
jakémkoli budoucím zlepšení je třeba dbát na to, aby normalizační postup zůstal spojen 
s trhy, a posílit účast a přístup malých a středních podniků;

8. zdůrazňuje, že je nezbytné zohlednit zvláštní rysy malých a středních podniků a podniků 
řemeslné výroby v evropském systému pro normalizaci, zejména pokud jde o snížení 
nákladů na přístup k normám, šíření norem (zveřejňováním shrnutí) a poskytování 
finanční podpory;  zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou musí hrát vnitrostátní normalizační 
orgány při podporování a posilování účasti malých a středních podniků a podniků 
řemeslné výroby na postupu normalizace při zohlednění zásady delegování pravomocí 
vnitrostátních orgánů;

9. zdůrazňuje hospodářský význam malých a středních podniků a podniků řemeslné výroby 
v evropské průmyslové struktuře; trvá proto na nutnosti, aby se zásada „mysli nejdřív 
v malém“, kterou stanovila iniciativa „Small Business Act“, stala ústředním bodem nové 
průmyslové politiky EU, aby se zajistilo, že specifičnost těchto podniků bude zohledněna 
při vypracovávání a provádění této politiky;

10. zdůrazňuje skutečnost, že evropská průmyslová politika musí zohlednit celý dodavatelský 
řetězec, který se ve velké míře zakládá na malých a středních podnicích; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby rozšířily a zlepšily iniciativy, jako je např. „Enterprise Europe 
Network“, s cílem zlepšit povědomí malých a středních podniků o případných výhodách 
přeshraniční spolupráce a zvýšit počet malých a středních podniků využívajících podporu 
pro přístup na nové trhy, získávání nových technologií a zajištění financování nebo 
finančních prostředků ze strany EU;

11. zdůrazňuje, že účinný dohled v rámci vnitřního trhu má zásadní význam pro ochranu 
evropského průmyslu před nekalou konkurencí; vyzývá Komisi, aby předložila 
ambiciózní návrhy na reformu stávajícího systému dohledu nad trhem a posílila úlohu EU 
při koordinaci vnitrostátních orgánů pověřených dohledem nad trhem a celních orgánů, 
přičemž musí dbát na to, aby byly všem členským státům poskytnuty odpovídající 
prostředky;

12. vyzývá Komisi, aby pokračovala ve strategii pro zlepšení právní úpravy a zlepšila dohled 
nad jednotným trhem, a to zejména vytvořením systému jednoho kontaktního místa 
a podporou přeshraničních řešení elektronické veřejné správy, a aby současně zohlednila 
konkrétní potřeby malých a středních podniků; naléhavě žádá Komisi, aby ve svých 
posouzeních dopadu přikládala větší význam dopadu nových právních předpisů na 
konkurenceschopnost průmyslu a aby z tohoto hlediska posoudila i stávající právní 
předpisy;

13. konstatuje, že zadávání zakázek v předobchodní fázi může být rozhodujícím impulzem 
pro nové trhy v oblasti inovativních a ekologických technologií a zároveň může zlepšit 
kvalitu a účinnost veřejných služeb; žádá Komisi a členské státy, aby lépe informovaly 
veřejné orgány o možnostech zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi;

14. domnívá se, že by se neměl podceňovat význam zadávání zakázek v předobchodní fázi 
pro podporu inovativní průmyslové základny; v této souvislosti žádá členské státy 
Evropské unie, aby plně využily potenciál zadávání zakázek v předobchodní fázi jako 
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faktor inovace a nástroj na zlepšení účasti malých a středních podniků na veřejných 
zakázkách, což umožní určit a účinně podporovat vedoucí trhy pro evropské podniky;

15. domnívá se, že inovace jsou základem každé průmyslové politiky;  vyzývá Komisi 
a členské státy, aby posílily klíčové technologie prostřednictvím technologicky 
neutrálního rámce, který bude podporovat inovace, a aby přitom zajistily dodržování práv 
duševního a průmyslového vlastnictví; v této souvislosti se domnívá, že veřejné zakázky 
mohou hrát důležitou úlohu, neboť mohou klást větší důraz na stimulaci inovací a podporu 
udržitelných výrobků zejména prostřednictvím zvýšení počtu zakázek zadávaných 
v předobchodní fázi, kde EU výrazně zaostává za svými hlavními konkurenty; vybízí 
veřejné orgány k tomu, aby napomáhaly přijetí nových technologií veřejností, přičemž by 
měly vycházet z vědeckých poznatků; považuje za zásadní posílit lidský kapitál, zejména 
přijímáním opatření, která by předcházela odlivu mozků z Evropy, a podporováním 
vytváření seskupení v inovačních oblastech s cílem zajistit růst a konkurenceschopnost 
průmyslu v EU, zejména prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru;

16. zdůrazňuje, že ochrana práv duševního vlastnictví má zásadní význam pro ochranu 
evropského know-how a podporu inovací v EU, přičemž je třeba zejména posílit boj proti 
padělání a snížit výdaje na patenty v Evropě; v této souvislosti vyzývá členské státy 
a Komisi, aby pokračovaly ve svém úsilí o co nejrychlejší vytvoření patentu Evropské 
unie a odpovídajícího systému řešení sporů a aby posílily prostředky pro celní orgány 
a orgány dohledu nad trhy a spolupráci mezi nimi s cílem účinněji odhalovat vstup 
padělaných výrobků na jednotný trh;

17. vyzývá členské státy a Komisi, aby v zájmu rozvoje konkurenceschopné a inovativní 
evropské průmyslové politiky pokračovaly v úsilí o vytvoření patentu Evropské unie 
prostřednictvím zavedení posílené spolupráce, pokud se ukáže, že na evropské úrovni 
nelze dosáhnout dohody;

18. konstatuje, že evropská průmyslová odvětví s vysokou přidanou hodnotou čelí stále menší 
dostupnosti surovin, např. neželezných kovů, z důvodu stále silnějšího tlaku, který je na 
celosvětové úrovni vyvíjen v souvislosti s poptávkou rozvíjejících se ekonomik; 
zdůrazňuje, že prvořadé je vytvořit evropskou politiku recyklace surovin, která by 
podporovala průmyslovou politiku EU tím, že by se zaměřila na řešení problémů 
s recyklací odpadů a co nejvíce by podporovala opětovné využití odpadů; žádá Komisi, 
aby hrála hlavní úlohu při vytváření nového organizačního modelu v oblasti udržitelné 
výroby, přičemž by zohlednila cyklické postupy, které jsou již používány v řadě odvětví, 
např. při výrobě výrobků z hliníku;

19. zdůrazňuje, že přístup podniků, zejména malých a středních podniků, k financování je 
stále ještě nedostatečný a že EU by měla na základě inovací vytvořit příznivější rámcové 
podmínky pro rozvoj investování do reálného hospodářství; domnívá se, že v souvislosti 
s rozpočtovou krizí je více než kdy jindy důležité hledat nové způsoby financování, 
zejména omezení roztříštěnosti trhu s rizikovým kapitálem, vytvoření inovativních 
partnerství soukromého a veřejného sektoru, jako jsou např. společné technologické 
iniciativy, a posílení úlohy EIB; zdůrazňuje, že je nezbytné zlepšit a usnadnit přístup 
malých a středních podniků k finančním prostředkům, které jsou dostupné na finančních 
trzích;
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20. domnívá se, že politika hospodářské soutěže musí dodržovat pravidla vnitřního trhu, ale 
současně musí naplňovat potřeby ambiciózní průmyslové politiky;

21. zdůrazňuje, že nejlepší předpoklady pro rozhodování o úpravách, které je nezbytné 
provést v důsledku hospodářské krize, mají sociální partneři, a vyjadřuje potěšení nad 
skutečností, že Akt o jednotném trhu obsahuje návrh na zahájení společné konzultace se 
sociálními partnery s cílem vytvořit evropský rámec pro výhledové plánování 
restrukturalizací podniků zaměřené na účinnější využívání prostředků určených na 
restrukturalizaci;

22. poznamenává, že evropský průmysl je stále závislejší na poskytování služeb podnikům,
a že je tedy nezbytné věnovat zvláštní pozornost všem hlavním článkům výrobního 
řetězce; v této souvislosti vítá skutečnost, že Komise vyjádřila ochotu přiznat těmto 
vzájemným vazbám větší význam;

23. znovu potvrzuje potřebu rychlého pokroku, pokud jde o propojení evropského obchodního 
rejstříku, které by umožnilo transparentní a důvěryhodné informování nejen výrobců, ale 
i spotřebitelů;

24. vyzývá Komisi, aby v celosvětovém měřítku zajistila pro evropský průmysl rovné 
podmínky, pokud jde o zákonné požadavky a přístup na trh našich partnerů, zejména 
v oblasti veřejných zakázek, a aby vypracovala strategii na podporu internacionalizace 
malých a středních podniků; je přesvědčen, že v éře globalizace musí každá ambiciózní 
hospodářská a sociální strategie EU obsahovat skutečný vnější rozměr; domnívá se, že 
Evropa by měla hájit své zájmy a hodnoty s větší jistotou a v duchu vzájemnosti 
a oboustranného prospěchu;
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