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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da bi morala industrijska politika EU z visoko zastavljenimi cilji osnovana na 
socialnem tržnem gospodarstvu, temeljiti mora na trdnem notranjem trgu tako na ozemlju 
EU kot pri zunanjem delovanju, njen cilj pa bi moral biti zmanjšanje transakcijskih 
stroškov, da bi spodbujala konkurenčno in trajnostno industrijo v Evropi; zato meni, da se 
je treba prek vseh instrumentov industrijske politike (na primer prek politike raziskav in 
razvoja, regionalne in kohezijske politike, konkurenčne politike, trgovinske politike in 
pametne regulacije) odzvati na priložnosti in izzive globalizacije; 

2. meni, da bi morala evropska industrijska politika temeljiti tudi na konkretnih projektih, ki 
našim podjetjem in državljanom prinašajo konkretne koristi, kot so projekti GMES, 
Galileo in ITER;

3. poudarja, da je treba pri oblikovanju in izvajanju industrijske politike v EU določiti 
obveznost spoštovanja pravil o odlaganju industrijskih odpadkov, zlasti strupenih 
odpadkov, in območjih odlagališč za zagotovitev, da industrijski odpadki ne bi postali 
okoljsko, ekonomsko ali družbeno breme za skupnosti na ozemlju EU in v tretjih državah;

4. ugotavlja, da je za konkurenčnost in rast evropske industrije bistvena dokončna 
vzpostavitev notranjega trga; poudarja, evropske industrije potrebujejo ustrezno ureditev, 
s pomočjo katere bodo ustvarjale in razvijale izdelke in storitve na evropski ravni, zato 
pozdravlja predloge iz akta o enotnem trgu; poziva Komisijo, naj v okviru prihodnjega 
akta o enotnem trgu določi obseg za uskladitev izboljšanja učinkovitosti in izboljšanje 
vodenja, zlasti na področju davka na dodano vrednost, pravic intelektualne lastnine in 
patenta EU, standardizacije na globalni ravni, označevanja in specifičnih sektorskih 
standardov;

5. spodbuja države članice, naj igrajo proaktivnejšo vlogo pri upravljanju enotnega trga tako, 
da izboljšajo sodelovanje med nacionalnimi organi in okrepijo prenos, uporabo in 
izvrševanje pravil o notranjem trgu v praksi; poziva države članice, naj z dodatnimi 
ukrepi, na primer z učinkovitejšim e-upravljanjem, zmanjšajo transakcijske stroške;

6. poudarja, da morajo javni organi podpirati razvoj ključnih tehnologij in da je treba 
pospešiti razvoj standardov, kar je bistveno za ohranjanje industrijske konkurenčnosti EU 
ter spodbujanje nove rasti, kar zadeva predvsem razvoj standardov, ki spodbujajo 
inovacije, kot način za odziv na porajajoče se okoljskimi in družbenimi izzivi;

7. ugotavlja, da evropski sistem standardizacije uspešno prispeva k vzpostavitvi notranjega 
trga in h konkurenčnosti evropske industrije; kljub temu poziva Komisijo, naj predlaga 
ukrepe za dodatno izboljšanje kakovosti evropskih standardov in pospešitev 
standardizacijskih postopkov, da bi zagotovila hitrejšo uporabo novih tehnologij v 
inovativnih izdelkih za prodajo na notranjem trgu; ugotavlja, da bi morali pri nadaljnjih 
izboljšavah ohraniti postopke določanja standardov blizu trgov ter okrepiti sodelovanje in 
dostop malih in srednjih podjetij;
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8. poudarja, da je treba v evropskem standardizacijskem sistemu upoštevati posebnosti malih 
in srednjih podjetij ter obrtniških podjetij, zlasti z vidika zmanjševanja stroškov dostopa 
do standardov, razširjanja standardov (z objavo povzetkov) in zagotavljanja finančne 
podpore; poudarja, da imajo nacionalni standardizacijski organi ključno vlogo pri 
spodbujanju in izboljšanju sodelovanja malih in srednjih podjetij ter obrtniških podjetij v 
standardizacijskem postopku po načelu nacionalnih delegacij;

9. poudarja pomen malih in srednjih podjetij ter obrtniških podjetij v evropski industrijski 
strukturi; zato vztraja, da je treba načelo „najprej pomisli na male“ iz akta o malih 
podjetjih umestiti v osrčje nove industrijske politike EU, s čimer bi zagotovili, da se v 
procesu oblikovanja in izvajanje te politike upoštevajo posebnosti malih podjetij;

10. poudarja, da mora evropska industrijska politika upoštevati celotno dobavno verigo, ki v 
veliki meri temelji na malih in srednjih podjetjih; poziva Komisijo in države članice, naj 
podaljšajo in izboljšajo pobude, kot je mreža Enterprise Europe Network, da bi se mala in 
srednja podjetja bolje seznanjala z morebitnimi koristmi čezmejnega sodelovanja ter da bi 
se povečalo število malih in srednjih podjetij, ki uživajo podporo pri dostopu do novih 
trgov, pridobitvi nove tehnologije in zagotovitvi financiranja ali sredstev EU;

11. trdi, da je učinkovit nadzor trga na vsem notranjem trgu bistven za zaščito evropske 
industrije pred nelojalno konkurenco; spodbuja Komisijo, naj predstavi ambiciozno 
zastavljene predloge za prenovitev sedanjega sistema tržnega nadzora, okrepi vlogo EU 
pri usklajevanju tržnega nadzora in carinskih organov držav članic ter zagotovi, da bodo v 
vseh državah članicah na voljo ustrezna sredstva;

12. poziva Komisijo, naj še naprej izvaja strategijo za boljšo zakonodajo in izboljša 
upravljanje enotnega trga, in sicer z vzpostavitvijo sistema „vse na enem mestu“ ter s 
spodbujanjem čezmejnih upravnih rešitev prek spleta, pri čemer bodo upoštevane posebne 
potrebe malih in srednjih podjetij; odločno poziva Komisijo, naj v ocenah učinka pripiše 
večji pomen vplivu nove zakonodaje na industrijsko konkurenčnost in v zvezi s tem 
pregleda veljavno zakonodajo;

13. ugotavlja, da lahko predtržna javna naročila dajo odločilen začetni zagon novim trgom za 
inovativne in okolju prijazne tehnologije, hkrati pa izboljšajo kakovost in učinkovitost 
javnih storitev; poziva Komisijo in države članice, naj bolje obveščajo javne organe o 
možnih predtržnih javnih naročilih;

14. meni, da ne bi smeli podcenjevati pomembnosti javnih naročil za spodbujanje inovativne 
industrijske osnove; zato poziva države članice EU, naj v celoti izkoristijo potencial 
pretržnih javnih naročil kot gonila inovativnosti in načina za izboljšanje sodelovanja malih 
in srednjih podjetij v javnih naročilih, s čimer bi opredelile in učinkovito spodbudile 
vodilne trge za evropska podjetja;

15. meni, da so inovacije temelj vsake industrijske politike; poziva Komisijo in države 
članice, naj v okviru inovacijam prijaznega in tehnološko nevtralnega okvira spodbujajo 
ključne tehnologije ter pri tem zagotovijo spoštovanje pravice intelektualne in industrijske 
lastnine; v zvezi s tem meni, da imajo lahko javna naročila pomembno vlogo s tem, da 
bolj poudarjajo spodbujanje inovacij in podpiranje trajnostnih proizvodov, zlasti z 
oblikovanjem pretržnih javnih naročil, kjer EU močno zaostaja za svojimi glavnimi 
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konkurenti; spodbuja javne organe, naj na podlagi znanstvenih dokazov podprejo, da bo 
javnost sprejela nove tehnologije; meni, da je bistveno okrepiti človeški kapital, predvsem 
s sprejetjem ukrepov za preprečevanje bega možganov iz Evrope in spodbujanjem 
ustanavljanja grozdov na inovativnih področjih, da bi zagotovili rast in industrijsko 
konkurenčnost v EU, zlasti prek javno-zasebnih partnerstev;

16. poudarja, da je varstvo pravic intelektualne lastnine bistveno za zaščito evropskega znanja 
in izkušenj ter spodbujanje inovacij v EU, zaradi česar je treba zlasti pospešiti boj proti 
ponarejanju in zmanjšati stroške patentov v Evropi; zato poziva države članice in 
Komisijo, naj si še naprej prizadevajo, da bi čim prej oblikovale patent Evropske unije in 
ustrezen sistem za reševanje sporov, ter okrepijo sredstva za carinske organe in organe 
tržnega nadzora ter usklajevanje med njimi, da bi učinkoviteje odkrivale vstop 
ponarejenega blaga na enotni trg;

17. poziva države članice in Komisijo, naj si za razvoj konkurenčne in inovativne evropske 
industrijske politike še naprej prizadevajo za oblikovanje patenta Evropske unije z uvedbo 
okrepljenega sodelovanja, če ne bi bilo mogoče doseči sporazuma na evropski ravni;

18. ugotavlja, da se evropske industrije z visoko dodano vrednostjo zaradi hitro rastočih 
pritiskov svetovnega povpraševanja gospodarstev v vzponu čedalje bolj soočajo z manjšo 
razpoložljivostjo surovin (na primer neželeznih kovin); poudarja, da bi morala postati 
politika recikliranja surovin prednostna naloga EU in podpirati njeno industrijsko politiko, 
in sicer tako, da se spoprime s težavami v zvezi z recikliranjem odpadkov in spodbuja čim 
večjo ponovno uporabo odpadnih materialov; poziva Komisijo, naj prevzame vodilno 
vlogo pri razvoju novega organizacijskega modela za trajnostno proizvodnjo in upošteva 
ciklične postopke, ki že potekajo v mnogih sektorjih, na primer v proizvodnji izdelkov na 
osnovi aluminija;

19. poudarja, da podjetja, zlasti mala in srednja, še vedno nimajo zadostnega dostopa do 
financiranja in da bi morala Evropska unija uvajati inovacije, da bi zagotovila ugodnejše 
okvirne pogoje za razvoj naložb v realno gospodarstvo; meni, da je treba zaradi 
proračunske krize bolj kot kdaj koli prej preučiti nove možnosti financiranja, zlasti 
zmanjšanje razdrobljenosti trga tveganega kapitala, razvoj inovativnih javno-zasebnih 
partnerstev, na primer skupnih tehnoloških pobud, in okrepitev vloge Evropske 
investicijske banke; poudarja, da je treba zboljšati in olajšati dostop malih in srednjih 
podjetij do financiranja, ki je na voljo na finančnih trgih;

20. meni, da mora politika konkurence ob upoštevanju pravil notranjega trga zadovoljevati 
potrebe industrijske politike z visoko zastavljenimi cilji;

21. poudarja, da so socialni partnerji najbolje usposobljeni za vodenje ustreznih prilagoditev 
po gospodarski krizi, in pozdravlja predlog, o vzpostavitvi posvetovanj med socialnimi 
partnerji, vključen v akt o enotnem trgu, da bi oblikovali evropsko ureditev za predhodno 
načrtovanje prestrukturiranja podjetij in tako učinkoviteje uporabili sredstva, namenjena 
prestrukturiranju;

22. poudarja, da je evropska industrija vedno bolj odvisna od poslovnih storitev, zato je treba 
pri tem posebno pozornost nameniti vsem členom proizvodne verige; v zvezi s tem 
pozdravlja odločenost Komisije, da tej soodvisnosti pripiše večji pomen;
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23. ponovno poudarja, da je potreben hiter napredek na področju povezanosti evropskega 
poslovnega registra, s čimer bi zagotovili preglednost in zanesljivost informacij tako za 
proizvajalce kot potrošnike;

24. poziva Komisijo, naj evropski industriji zagotovi enake konkurenčne pogoje na globalni 
ravni v zvezi s predpisanimi zahtevami in dostopom do trgov naših partnerjev, zlasti na 
področju javnih naročil, ter naj oblikuje strategijo, s katero bo podprla internacionalizacijo 
malih in srednjih podjetij; meni, da morajo v dobi globalizacije vse ambiciozno 
zastavljene ekonomske in socialne strategije EU vsebovati resnično zunanjo razsežnost; 
meni tudi, da bi morala Evropa odločneje braniti svoje interese in vrednote v duhu 
vzajemnosti in skupnih koristi.
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