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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že každá ambiciózna priemyselná politika EÚ by sa mala zakladať na 
sociálnom trhovom hospodárstve, musí sa opierať o silný vnútorný trh tak v rámci 
Európskej únie, ako aj pokiaľ ide o jeho vonkajší rozmer, a jej cieľom by malo byť 
zníženie transakčných nákladov v záujme konkurencieschopného a udržateľného 
priemyslu v Európe; domnieva sa pritom, že v súvislosti s príležitosťami a naliehavými 
úlohami globalizácie treba využívať všetky nástroje priemyselnej politiky (ako sú politika 
v oblasti výskumu a vývoja, regionálna politika a politika súdržnosti, politika v oblasti 
hospodárskej súťaže, obchodná politika a tzv. inteligentná regulácia); 

2. domnieva sa, že priemyselná politika EÚ musí vychádzať aj z konkrétnych projektov, 
ktoré európskym podnikom a občanom prinášajú hmatateľné výhody, ako sú napríklad 
projekty GMES, Galileo alebo ITER;

3. zdôrazňuje, že pri zostavovaní a realizácii priemyselnej politiky v EÚ je potrebné 
zabezpečiť, aby sa vzali do úvahy podmienky, za akých sa likviduje priemyselný odpad, 
najmä toxický odpad, a miesto jeho určenia, aby sa zaručilo, že priemyselný odpad sa 
nestane environmentálnou, hospodárskou ani sociálnou záťažou pre spoločenstvá žijúce v 
EÚ a v tretích krajinách;

4. poznamenáva, že základným predpokladom konkurencieschopnosti a rastu európskeho 
priemyslu je dobudovanie vnútorného trhu; zdôrazňuje, že európske priemyselné odvetvia 
potrebujú primeraný rámec na produkovanie a vývoj tovaru a služieb na európskej úrovni, 
a v tomto kontexte víta návrhy obsiahnuté v Akte o jednotnom trhu; vyzýva Komisiu, aby 
v rámci Aktu o jednotnom trhu určila, aké sú možnosti harmonizácie s cieľom zvýšiť 
efektívnosť a možnosti lepšieho riadenia, najmä v oblasti DPH, práv duševného 
vlastníctva a patentu EÚ, celosvetovej normalizácie, označovania a noriem platných 
v jednotlivých odvetviach;

5. vyzýva členské štáty, aby sa aktívnejšie zapájali do riadenia jednotného trhu zlepšením 
spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi a posilnením transpozície, uplatňovania a 
dodržiavania predpisov, ktoré upravujú jednotný trh, v praxi; žiada členské štáty, aby 
znížili náklady na transakcie prostredníctvom doplnkových opatrení zameraných 
napríklad na účinnejšiu elektronickú verejnú správu;

6. zdôrazňuje, že verejné orgány musia podporovať rozvoj kľúčových technológií a že je
nevyhnutné urýchliť vypracúvanie noriem, pretože majú zásadný význam pre zachovanie 
konkurencieschopnosti priemyslu EÚ a stimuláciu nového rastu, čo sa týka predovšetkým 
noriem, ktoré podporujú inovácie ako prostriedok na riešenie vznikajúcich 
environmentálnych a spoločenských výzviev;

7. konštatuje, že európsky systém normalizácie zdarne prispieva k dobudovaniu vnútorného 
trhu a ku konkurencieschopnosti európskeho priemyslu; vyzýva napriek tomu Komisiu, 
aby navrhla opatrenia zamerané na ďalšie zvýšenie kvality európskych noriem a 
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zrýchlenie postupov normalizácie s cieľom zabezpečiť, aby sa nové technológie rýchlejšie 
pretvárali do inovatívnych výrobkov, ktoré možno predávať na vnútornom trhu; 
poznamenáva, že prostredníctvom ďalších zlepšení by sa mala zachovať úzka spojitosť 
procesov normalizácie a trhov a posilniť účasť a prístup MSP;

8. zdôrazňuje potrebu vziať do úvahy osobitnosti MSP a remeselných podnikov v 
európskom normalizačnom systéme, najmä pokiaľ ide o zníženie nákladov na prístup k 
normám, šírenie noriem (prostredníctvom zverejňovania ich zhrnutí) a poskytovanie 
finančnej podpory; zdôrazňuje, že vnútroštátne normalizačné orgány majú zohrávať 
kľúčovú úlohu v podpore a posilňovaní účasti MSP a remeselných podnikov na procese 
normalizácie pri zachovaní zásady vnútroštátneho delegovania;

9. zdôrazňuje hospodársky význam MSP a výrobných remeselných podnikov v európskej 
priemyselnej štruktúre; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa zásada „myslieť najskôr v 
malom“, ktorú presadzuje iniciatíva Small Business Act, stala ústredným bodom novej 
priemyselnej politiky EÚ, aby sa pri jej vymedzovaní a realizácii zaručilo, že sa bude 
prihliadať na osobitosti týchto podnikov;

10. zdôrazňuje, že v európskej priemyselnej politike treba zohľadňovať celý dodávateľský 
reťazec, ktorý sa do veľkej miery opiera o MSP; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
rozšírili a zlepšili iniciatívy, ako je napr. európska sieť podnikov, s cieľom zvýšiť 
informovanosť MSP o potenciálnych výhodách cezhraničnej spolupráce a zvýšiť počet 
MSP využívajúcich podporu na získanie prístupu na nové trhy, nadobudnutie nových 
technológií alebo na zabezpečenie prostriedkov a financií EÚ;

11. zdôrazňuje, že účinný dohľad nad vnútorným trhom má zásadný význam pre ochranu 
európskeho priemyslu pred nekalou hospodárskou súťažou; vyzýva Komisiu, aby 
predložila ambiciózne návrhy na reformu súčasného systému dohľadu nad trhom 
prostredníctvom posilnenia úlohy EÚ v koordinácii vnútroštátnych orgánov poverených 
dohľadom nad trhom a colných orgánov a sprístupnenia adekvátnych prostriedkov 
všetkým členským štátom;

12. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v stratégii lepšej tvorby práva a zlepšovaní riadenia 
jednotného trhu, napr. vytváraním jednotných kontaktných miest a podporou 
cezhraničných riešení elektronickej správy, a to s prihliadnutím na osobitné potreby MSP; 
nalieha na Komisiu, aby vo svojich hodnoteniach vplyvu prikladala väčší význam dosahu 
nových právnych predpisov o konkurencieschopnosti priemyslu a aby v tejto súvislosti 
preskúmala platné právne predpisy;

13. poznamenáva, že verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím môže 
predstavovať rozhodujúci počiatočný impulz pre nové trhy s inovatívnymi a ekologickými 
technológiami a súčasne môže viesť k vyššej kvalite a účinnosti verejných služieb; žiada 
Komisiu a členské štáty, aby lepšie informovali verejné orgány o možnostiach verejného 
obstarávania vo fáze pred komerčným využitím;

14. domnieva sa, že by sa nemal podceňovať význam verejného obstarávania pre podporu 
inovatívnej priemyselnej základne; v tejto súvislosti žiada členské štáty EÚ, aby plne 
využívali potenciál, ktorý ponúka verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím 
ako hnacia sila inovácií a ako nástroj zameraný na zvýšenie účasti MSP na verejnom 
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obstarávaní, čo umožní určiť a účinne podporovať najdôležitejšie trhy pre európske 
podniky;

15. domnieva sa, že inovácie sú základom každej priemyselnej politiky; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali kľúčové technológie prostredníctvom technologicky 
neutrálneho rámca podporujúceho inovácie a zabezpečili dodržiavanie práv duševného a 
priemyselného vlastníctva; v tejto súvislosti sa domnieva, že verejné obstarávanie môže 
zohrávať významnú úlohu tým, že sa bude klásť väčší dôraz na podporu inovácií a 
udržateľných výrobkov, najmä prostredníctvom rozvíjania verejného obstarávania vo fáze 
pred komerčným využitím, v ktorom Európska únia výrazne zaostáva za svojimi hlavnými 
konkurentmi; nabáda verejné orgány, aby podporovali verejnú akceptáciu nových 
technológií na báze vedeckých dôkazov; považuje za nevyhnutné posilniť ľudský kapitál, 
najmä prijímaním opatrení na zabránenie úniku mozgov z Európy a podporovaním 
vytvárania zoskupení v inovatívnych oblastiach tak, aby sa zabezpečil rast 
a konkurencieschopnosť priemyslu v EÚ, najmä prostredníctvom verejno-súkromných 
partnerstiev;

16. zdôrazňuje, že ochrana práv duševného vlastníctva je dôležitá pre ochranu európskeho 
know-how a podporu inovácií v EÚ, čo zahŕňa najmä posilnenie boja proti falšovaniu a 
zníženie nákladov na patenty v Európe; vyzýva v tejto súvislosti členské štáty a Komisiu, 
aby pokračovali vo svojom úsilí zameranom na čo najskoršie vytvorenie patentu 
Európskej únie a vhodného systému riešenia sporov a aby posilnili prostriedky colných 
orgánov a orgánov dohľadu nad trhom a koordináciu medzi nimi s cieľom účinnejšie 
odhaľovať vstup falšovaných výrobkov na jednotný trh;

17. žiada členské štáty a Komisiu, aby v prípade, keď sa dosiahnutie dohody na európskej 
úrovni ukáže ako nemožné, pokračovali v úsilí o vytvorenie patentu Európskej únie 
prostredníctvom posilnenia spolupráce s cieľom umožniť rozvoj konkurencieschopnej a 
inovatívnej európskej priemyselnej politiky;

18. poznamenáva, že priemyselné odvetvia EÚ s vysokou pridanou hodnotou narážajú na 
rastúci problém nedostatku surovín (napríklad neželezných kovov), čo je spôsobené čoraz 
silnejšími tlakmi v globálnom dopyte zo strany rozvíjajúcich sa ekonomík; zdôrazňuje, že 
treba prioritne rozvíjať politiku EÚ v oblasti recyklácie surovín, ktorá by mala byť 
zameraná na podporu priemyselnej politiky EÚ prostredníctvom riešenia problémov 
spojených s recykláciou odpadu a podpory čo najväčšieho opätovného využívania odpadu; 
žiada Komisiu, aby sa ujala hlavnej úlohy vo vývoji nového organizačného modelu 
udržateľnej výroby a zohľadnila pritom cyklické procesy, ktoré už existujú v mnohých 
odvetviach, ako je napr. výroba výrobkov z hliníka;

19. zdôrazňuje, že prístup podnikov, najmä MSP, k financovaniu je naďalej nedostatočný a že 
EÚ by mala uskutočňovať inovácie s cieľom zabezpečiť vhodnejšie rámcové podmienky 
pre rozvoj investícií do reálnej ekonomiky; domnieva sa, že vzhľadom na rozpočtovú 
krízu je viac než kedykoľvek predtým potrebné preskúmať nové možnosti financovania, 
najmä zníženie roztrieštenosti trhu s rizikovým kapitálom, vytváranie inovatívnych 
verejno-súkromných partnerstiev, ako sú napr. spoločné technologické iniciatívy, 
a posilnenie úlohy EIB; zdôrazňuje potrebu zlepšiť a uľahčiť prístup MSP k finančným 
prostriedkom, ktoré sú k dispozícii na finančných trhoch;
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20. domnieva sa, že politika hospodárskej súťaže musí zodpovedať potrebám ambicióznej 
priemyselnej politiky a súčasne rešpektovať pravidlá vnútorného trhu;

21. zdôrazňuje, že sociálni partneri majú najlepšie predpoklady na uskutočnenie primeraných 
úprav v dôsledku hospodárskej krízy, a víta návrh obsiahnutý v Akte o jednotnom trhu 
začať spoločné konzultácie so sociálnymi partnermi s cieľom stanoviť európsky rámec 
výhľadového plánovania reštrukturalizácie podnikov zameranej na efektívnejšie 
využívanie prostriedkov vyčlenených na reštrukturalizáciu;

22. poukazuje na to, že európsky priemysel je čoraz viac závislý od služieb podnikom a že z 
tohto hľadiska je potrebné venovať osobitnú pozornosť všetkým hlavným článkom 
výrobného reťazca; víta v tejto súvislosti prejavenú ochotu Komisie prikladať tejto 
vzájomnej závislosti väčší význam;

23. opätovne zdôrazňuje potrebu rýchleho napredovania v oblasti vzájomného prepojenia 
európskeho registra podnikov s cieľom zabezpečiť transparentnosť a dôveryhodnosť 
informácií pre výrobcov i pre spotrebiteľov;

24. vyzýva Komisiu, aby európskemu priemyslu zabezpečila rovnaké podmienky 
v celosvetovom meradle, pokiaľ ide o regulačné požiadavky a prístup na trhy našich 
partnerov v súvislosti s verejným obstarávaním, a aby vypracovala stratégiu na podporu 
internacionalizácie MSP; je presvedčený, že v ére globalizácie musí mať každá 
ambiciózna hospodárska a sociálna stratégia EÚ skutočný vonkajší rozmer; domnieva sa, 
že Európa by mala obhajovať svoje záujmy a hodnoty s väčšou istotou a v duchu 
reciprocity a vzájomných výhod;
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