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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że każda ambitna polityka przemysłowa UE powinna być oparta na społecznej 
gospodarce rynkowej oraz silnym rynku wewnętrznym, zarówno w obrębie granic UE, jak 
i jej zewnętrznym wymiarze, i że powinna dążyć do ograniczenia kosztów transakcji, aby 
propagować konkurencyjny i zrównoważony przemysł w Europie; jest zdania, że w tym 
kontekście zasadnicze znaczenie ma wykorzystanie szans i wyzwań, jakie niesie 
globalizacja, poprzez połączenie wszelkich instrumentów polityki przemysłowej (jak np. 
polityka w zakresie badań i rozwoju, polityka regionalna i polityka spójności, polityka 
konkurencji, polityka handlowa i inteligentna regulacja); 

2. jest zdania, że europejska polityka przemysłowa powinna opierać się także na 
konkretnych projektach przynoszących namacalne korzyści europejskim 
przedsiębiorstwom i obywatelom, jak np. projekty GMES, Galileo czy ITER;

3. podkreśla potrzebę, by przy formułowaniu i wdrażaniu polityki przemysłowej w UE 
zapewniano rozpatrzenie warunków i miejsca unieszkodliwienia odpadów 
przemysłowych, zwłaszcza toksycznych odpadów przemysłowych, aby zapewnić, że 
odpady przemysłowe nie okażą się środowiskowym, gospodarczym i społecznym 
balastem dla społeczności zarówno w UE, jak i w krajach trzecich;

4. zauważa, że zakończenie tworzenia rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie dla 
konkurencyjności i wzrostu europejskiego przemysłu; podkreśla, że przemysłowi 
europejskiemu potrzebne są właściwe ramy, w których produkowano by towary i 
rozwijano usługi na poziomie europejskim, i z zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście 
wnioski o opracowaniu aktu o jednolitym rynku; w związku z przyszłym przyjęciem aktu 
o jednolitym rynku wzywa Komisję do określenia obszarów, w których należy poprawić 
skuteczność harmonizacji i zarządzanie, zwłaszcza w obszarach VAT, praw własności 
intelektualnej i patentu UE, światowej normalizacji, znakowania i norm specyficznych dla 
poszczególnych sektorów;

5. zachęca państwa członkowskie do podejmowania bardziej pro-aktywnej roli w 
zarządzaniu jednolitym rynkiem poprzez poprawę współpracy między organami 
krajowymi i wzmocnienie transpozycji, zastosowania i egzekwowania przepisów 
dotyczących jednolitego rynku w terenie; wzywa państwa członkowskie do obniżenia 
kosztów transakcji za pośrednictwem dodatkowych środków, jak skuteczniejsze e-
zarządzanie;

6. podkreśla potrzebę wspierania przez władze publiczne rozwoju kluczowych technologii i 
zwraca uwagę na potrzebę przyspieszenia rozwijania norm, gdyż mają one decydujące 
znaczenie dla zachowania konkurencyjności przemysłowej UE oraz pobudzania nowego 
wzrostu, i podkreśla, że ma to w szczególności zastosowanie do rozwijania norm 
pobudzających innowacyjność jako środka podejmowania pojawiających się wyzwań 
środowiskowych i społecznych;
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7. zwraca uwagę, że europejski system normalizacji pomyślnie przyczynił się do 
zakończenia tworzenia rynku wewnętrznego i konkurencyjności europejskiego przemysłu; 
wzywa jednak Komisję do zaproponowania środków dalszej poprawy jakości 
europejskich norm oraz do przyspieszenia procedur normalizacji celem zapewnienia, że 
nowe technologie znajdą szybsze przełożenie na innowacyjne produkty, które można 
będzie sprzedawać na całym rynku wewnętrznym; odnotowuje, że dalsza poprawa 
powinna zbliżyć procesy ustanawiania norm do rynków i wzmocnić udział w tych 
procesach MŚP oraz ich dostęp do tych procesów;

8. podkreśla potrzebę uwzględniania szczególnych cech MŚP oraz przedsiębiorstw 
rzemieślniczych w europejskim systemie normalizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o 
ograniczenie kosztów dostępu do norm, rozpowszechnianie norm (za pośrednictwem 
publikacji streszczeń) i zapewnienie finansowego wsparcia; podkreśla kluczową rolę, jaką 
odgrywają krajowe organy normalizacyjne w propagowaniu i stymulowaniu udziału MŚP 
oraz przedsiębiorstw rzemieślniczych w procesie normalizacji, w dotrzymywaniu kroku 
zasadzie delegacji krajowej;

9. podkreśla gospodarcze znaczenie MŚP oraz wytwórczych przedsiębiorstw 
rzemieślniczych w europejskiej strukturze przemysłowej; podkreśla w związku z tym 
potrzebę umieszczenia promowanej przez Small Business Act zasady „najpierw myśl na 
małą skalę” w centrum nowej polityki przemysłowej UE, aby zagwarantować, iż 
szczególne cechy tych przedsiębiorstw są brane pod uwagę w procesie definiowania i 
wdrażania tego obszaru polityki;

10. podkreśla fakt, że europejska polityka przemysłowa musi brać pod uwagę cały łańcuch 
dostaw, który w dużej mierze opiera się na MŚP; wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do rozszerzenia i poprawy inicjatyw, jak europejska sieć przedsiębiorstw (Enterprise 
Europe Network), by MŚP stały się bardziej świadome potencjalnych korzyści 
wynikających ze współpracy transgranicznej oraz by zwiększyć liczbę MŚP 
korzystających ze wsparcia mającego na celu ułatwienie dostępu do nowych rynków, 
wyposażenie w nowe technologie oraz by zagwarantować środki lub finansowanie UE;

11. twierdzi, że skuteczny nadzór rynku przez pryzmat rynku wewnętrznego ma kluczowe 
znaczenie dla ochrony przemysłu Europy przed nieuczciwą konkurencją; zachęca Komisję 
do przedłożenia ambitnych wniosków dotyczących reformy obecnego systemu nadzoru 
rynkowego, wzmacniających rolę UE w koordynowaniu nadzoru rynków krajowych i 
organów celnych oraz zapewniających udostępnianie odpowiednich zasobów we 
wszystkich państwach członkowskich;

12. wzywa Komisję do kontynuowania strategii lepszego stanowienia prawa oraz poprawy 
zarządzania jednolitym rynkiem, mianowicie poprzez tworzenie systemów punktów 
kompleksowej obsługi i propagowanie internetowych transgranicznych rozwiązań 
administracyjnych, przy uwzględnianiu szczególnych potrzeb MŚP; wzywa Komisję, by 
w swych ocenach wpływ zwróciła większą uwagę na oddziaływanie nowego 
prawodawstwa na konkurencyjność przemysłową oraz by prześwietliła pod tym kątem 
istniejące prawodawstwo;

13. odnotowuje, że przedkomercyjne zamówienia publiczne mogą nadać nowym rynkom 
decydujący wstępny impuls do stosowania innowacyjnych i ekologicznych technologii, 
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czemu mogłaby towarzyszyć również poprawa jakości i skuteczności usług publicznych; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do lepszego komunikowania się z organami 
publicznymi na temat istniejących możliwości dotyczących przedkomercyjnych 
zamówień publicznych;

14. uważa, że nie powinno się lekceważyć znaczenia zamówień publicznych w pobudzaniu 
innowacyjnej bazy przemysłowej; wzywa w związku z tym państwa członkowskie UE do 
wykorzystania pełnego potencjału przedkomercyjnych zamówień publicznych jako 
motoru innowacji oraz narzędzia poprawy udziału MŚP w zamówieniach publicznych, 
prowadząc do wyróżnienia i skutecznego stymulowania wiodących rynków dla biznesu 
europejskiego;

15. uważa, że na innowacji opiera się każda polityka przemysłowa; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do pobudzania kluczowych technologii poprzez tworzenie sprzyjających 
innowacji neutralnych ram dla technologii, gwarantując przy tym poszanowanie praw 
własności intelektualnej i przemysłowej; jest zdania w tym kontekście, że zamówienia 
publiczne mogą odgrywać ważną rolę poprzez kładzenie większego nacisku na 
pobudzaniu innowacji i propagowaniu zrównoważonych produktów, w szczególności za 
pośrednictwem rozwijania przedkomercyjnych zamówień publicznych w tych obszarach, 
w których UE pozostaje daleko w tyle za swoimi głównymi konkurentami; zachęca 
władze publiczne do wspierania akceptacji społecznej dla nowych technologii w oparciu o 
dowody naukowe; uważa za żywotne wzmocnienie kapitału ludzkiego, w szczególności 
poprzez podjęcie kroków w celu niedopuszczenia do drenażu mózgów z Europy i 
propagowanie tworzenia klastrów w innowacyjnych obszarach, aby zagwarantować w UE 
wzrost i konkurencyjność przemysłową, zwłaszcza za pośrednictwem partnerstw 
publiczno-prywatnych;

16. podkreśla, że ochrona praw własności intelektualnej ma podstawowe znaczenie dla 
chronienia europejskiego know-how oraz propagowania innowacji w UE, z czym wiąże 
się w szczególności wzmożenie walki z podróbkami i ograniczenie kosztów ochrony 
patentowej w Europie; wzywa w tym kontekście państwa członkowskie i Komisję do 
kontynuowania wysiłków zmierzających do jak najszybszego stworzenia patentu Unii 
Europejskiej oraz właściwego systemu rozstrzygania sporów, a także do zwiększenia 
zasobów przeznaczonych dla organów celnych oraz wzmocnienia koordynacji między 
nimi a organami nadzoru rynku, by skuteczniej wykrywano wprowadzanie na jednolity 
rynek podrobionych produktów;

17. w przypadku gdyby zawarcie porozumienia na poziomie europejskim okazało się 
niemożliwe, wzywa państwa członkowskie i Komisję do kontynuowania wysiłków w 
kierunku rozwinięcia patentu Unii Europejskiej przez zainicjowanie intensywnej 
współpracy z myślą o rozwijaniu konkurencyjnej i innowacyjnej europejskiej polityki 
przemysłowej;

18. odnotowuje, iż gałęzie przemysłu UE o wysokiej wartości dodanej doświadczają coraz 
większych restrykcji w zakresie dostępności surowców (jak np. metali nieżelaznych) w 
wyniku rosnących nacisków wywieranych na światowy popyt, który napędzają 
wschodzące gospodarki; podkreśla, że rozwojowi polityki UE w zakresie recyklingu 
surowców powinno się nadać priorytetowe znaczenie oraz tak ją kształtować, by 
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wspierała ona politykę przemysłową UE poprzez rozwiązywanie trudności związanych z 
recyklingiem odpadów oraz propagowanie maksymalnego ponownego użycia odpadów; 
wzywa Komisję do objęcia przywództwa w rozwijaniu nowego modelu organizacyjnego 
na rzecz zrównoważonej produkcji przy uwzględnieniu procesów cyklicznych, które już 
istnieją w wielu sektorach, np. w wytwórstwie produktów opartych na aluminium;

19. podkreśla, że dostęp przedsiębiorstw do finansowania, w szczególności MŚP, wciąż jest 
niezadowalający i że UE powinna wprowadzać innowacje celem zapewnienia 
korzystniejszych warunków ramowych dla rozwijania inwestycji w realną gospodarkę; 
jest zdania, że poszukiwanie nowych metod finansowania w kontekście kryzysu 
budżetowego okazuje się bardziej konieczne niż kiedykolwiek, zwłaszcza w drodze 
ograniczenia rozdrobnienia rynku kapitału podwyższonego ryzyka, rozwijania partnerstw 
publiczno-prywatnych, jak wspólne inicjatywy technologiczne, oraz wzmocnienia roli 
EBI; podkreśla potrzebę poprawy i ułatwienia dostępu MŚP do finansowania dostępnego 
na rynkach finansowych;

20. jest zdania, że polityka konkurencji musi wychodzić naprzeciw potrzebom ambitnej 
polityki przemysłowej, przestrzegając przy tym przepisów dotyczących rynku 
wewnętrznego.

21. podkreśla, że partnerzy społeczni są najlepiej powołani do tego, by zarządzać 
odpowiednimi dostosowaniami, które należy wprowadzić w następstwie kryzysu 
gospodarczego, i z radością przyjmuje sugestię zawartą w akcie o jednolitym rynku, by 
uruchomiono procedurę zasięgania opinii partnerów społecznych w dążeniu do 
ustanowienia europejskich ram zaawansowanego planowania restrukturyzacji 
przedsiębiorstw zmierzającej do osiągnięcia skuteczniejszego wykorzystania środków 
przeznaczonych na cele restruktyryzacyjne;

22. zwraca uwagę, że rośnie zależność europejskiego przemysłu od usług przedsiębiorstw i że 
należy w związku z tym zwrócić szczególną uwagę na wszystkie główne ogniwa w 
łańcuchu produkcyjnym; z zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście gotowość 
wyrażoną przez Komisję, by przywiązywać większą wagę do tych wzajemnych 
zależności;

23. ponownie podkreśla potrzebę dokonania szybkiego postępu w odniesieniu do wzajemnych 
połączeń europejskiego rejestru działalności gospodarczej, jako środka zapewnienia tego, 
że informacje udzielane zarówno producentom, jak i konsumentom są przejrzyste i 
wiarygodne;

24. wzywa Komisję, by zadbała o stworzenie powszechnych równych zasad funkcjonowania 
europejskiego przemysłu w zakresie wymogów prawnych oraz dostępu do rynków 
partnerów UE, zwłaszcza jeśli chodzi o zamówienia publiczne, oraz by przygotowała 
strategię wspierania międzynarodowej działalności MŚP; wierzy, że w dobie globalizacji 
jakakolwiek ambitna gospodarcza i społeczna strategia UE musi zawierać autentyczny 
zewnętrzny wymiar; jest zdania, że Europa powinna bronić swych interesów i wartości z 
większą pewnością i w duchu wzajemności i obustronnych korzyści;
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