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NÁVRHY

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

1. vítá skutečnost, že se průmyslová politika v rámci EU do centra politického zájmu; 
zdůrazňuje, že zdravá reálná ekonomika se silnou průmyslovou základnou je nezbytným 
předpokladem bohaté, konkurenceschopné a ekonomicky úspěšné Unie a je nejlepším 
lékem proti recesi;

2. vnímá kriticky výběrové stanovení šesti prioritních trhů pro investice a inovace, které 
provedla Komise; mnohem větší důraz naopak klade na důležitost zlepšení rámcových 
podmínek pro výzkum a vývoj a ústřední roli začínajících podniků a malých a středních 
podniků jako hybné síly evropských inovací; 

3. domnívá se, že za účelem podpoření inovací a zvýšení konkurenceschopnosti EU je 
nezbytné zvýšit výzkumné a vývojové kapacity v Evropě;

4. zdůrazňuje, že je důležité rozvíjet udržitelnost naší ekonomiky, aby bylo možno naplnit 
cíle strategie EU 2020, a žádá, aby udržitelnost zaujímala v rámci evropské průmyslové 
politiky přední místo; konstatuje, že je třeba podporovat výrobní procesy, které berou 
ohled na životní prostředí, zajistit prodloužení životnosti spotřebního zboží, podporovat 
recyklaci a dále zvyšovat energetickou účinnost zboží vyrobeného na vnitřním trhu;

5. upozorňuje na to, že průmyslová výroba v okrajových oblastech EU výrazně klesá;
vyzývá Komisi, aby přijala opatření, která podpoří rovnoměrné rozložení průmyslové 
výroby v Evropě;

6. domnívá se, že pouze aktivní, integrovaná průmyslová politika, která se opírá o výzkum, 
inovace a jednotný trh a spojuje různé oblasti politiky a strategie účinného využívání 
zdrojů, včetně spotřební politiky a politiky v oblasti pracovního trhu, může vytvořit 
příznivé ekonomické podmínky pro zvyšování konkurenceschopnosti podniků působících
v EU, a se zájmem očekává plán reformy vnitřního trhu s průmyslovými výrobky;

7. je toho názoru, že ochrana existujících výrobních kapacit v době krize je základním 
předpokladem průmyslové politiky; je přesvědčen o tom, že tohoto cíle lze dosáhnout 
pouze prostřednictvím preventivních a restrukturalizačních opatření zavedených za plné
a aktivní účasti zaměstnanců;

8. připomíná úlohu investic při stimulaci inovací a růstu a zdůrazňuje, že je třeba více 
podporovat podnikání, a to prostřednictvím lepších obchodních podmínek;

9. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na evropskou politiku odvětvových seskupení 
(klastrů) ve formě spolupráce vzájemně propojených podniků, dodavatelů, poskytovatelů 
služeb a výzkumných center; poukazuje na to, že i když takové politiky existují na 
regionální a vnitrostátní úrovni už dlouho a jejich silné stránky byly až dosud politicky 
využívány jen na této úrovni, přispěly tak rovněž ke konkurenci ekonomik na evropské 
úrovni; domnívá se, že využití jejich výhod i na evropské úrovni v případě společného 
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užívání zdrojů a odborných znalostí pro podniky, pracovníky a regiony by představovalo 
jeden ze způsobů podpory vyváženějšího rozvoje průmyslu a obchodu;

10. považuje jasný a pevný právní rámec za základní předpoklad podpory růstu a za další
a důležitý důvod pro zlepšení evropských právních předpisů o dohledu nad trhy s cílem 
zajistit bezpečnost výrobků a spravedlivé obchodní podmínky;

11. zdůrazňuje, že přiměřené právní předpisy mají pro úspěšnou průmyslovou politiku 
zásadní význam a ze je třeba se vyhnout dlouhodobým opatřením, která narušují 
hospodářskou soutěž, zejména prostřednictvím uplatňování nepřiměřeného přímého 
finančního vlivu;

12. zdůrazňuje, že vnitřní trh stále představuje obrovský a dosud nevyužitý potenciál, který 
by mohl podpořit konkurenceschopnost a kvalitativní růst v EU, a proto naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby ve prospěch spotřebitelů, zaměstnanců a podniků EU, 
zejména malých a středních podniků, urychlily své úsilí při odstraňování zbývajících 
bariér; dále zdůrazňuje, že je nezbytné vytvořit a posílit nástroje pro prognózy
a financování (pojištění, platební záruky atd.), a umožnit tak malým a středním podnikům 
rozvoj na mezinárodní úrovni;

13. poukazuje na to, že průmyslové výrobní postupy jsou stále více založeny na znalostech
a že síla průmyslu proto do značné míry závisí na dobře vyškolených odbornících;
požaduje proto úzkou koordinaci mezi průmyslovou politikou a odbornou přípravou;

14. vyzývá Komisi, aby podpořila rozvoj vnitrostátních investičních bank pro malé a střední 
podniky a přijala opatření, která umožní stávajícím investičním bankám pro malé
a střední podniky rozšířit svou činnost v jiných členských státech v souladu
s podmínkami platnými v těchto členských státech, jako prostředku na podporu 
průmyslové výroby;

15. vybízí EU a členské státy, aby pokračovaly v úplném uplatňování iniciativy „Small 
Business Act“, která představuje soudržný rámec opatření na podporu růstu malých
a středních podniků a která by měla sehrát důležitou úlohu v nové silné průmyslové 
politice EU;

16. je toho názoru, že stále větší nedostatek zdrojů není jen otázkou udržitelnosti, ale stále 
více také klíčovou otázkou konkurenceschopnosti Evropy a jejích podniků; zdůrazňuje 
význam účinného využívání zdrojů jako hlavní zásady pro evropský plán 
reindustrializace; vyzývá v tomto ohledu:

– k úplnému a ambicióznímu plnění plánu Komise pro Evropu účinněji využívající 
zdroje;

– k začlenění kaskádového využívání zdrojů do všech příslušných politik, čímž se 
zajistí, aby stále menší objem surovin, které jsou k dispozici, byl plně využit;

– Komisi a členské státy, aby vypracovaly a následně používaly způsob evidence 
zdrojů, která se stane součástí vnitrostátních rozpočtů a rozpočtu EU ve všech 
kapitolách (odpovídající vždy jedné činnosti), z nichž každou lze dále rozdělit na 
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články a ty v případě potřeby na body, aby se zajistilo efektivní začlenění otázek 
účinného využívání zdrojů do tvorby politik;

17. uznává význam sledovatelnosti produktů, pokud jde o poskytování nástrojů, které 
spotřebitelům umožní informovanější rozhodování o nákupech, a uznání know-how, které 
místní výrobní podniky získaly během staletí;

18. je toho názoru, že průmyslová politika musí zahrnovat strategické prvky, které jsou 
rozhodující pro konkurenceschopnost, jako je vybudování efektivní a propojené dopravní 
infrastruktury a vysoce rozvinuté digitální sítě a vytvoření evropské energetické politiky;

19. domnívá se, že naprosto zásadním prvkem průmyslové politiky je podpora a aktivace 
rozsáhlých investic do výzkumu zaměřeného na inovace v oblasti struktur i výrobků;

20. domnívá se, že k rozvoji evropského průmyslu může dojít pouze prostřednictvím 
investičního plánu doprovázeného zásadními opatřeními usnadňujícími přístup k úvěrům;

21. zdůrazňuje, že by se průmyslová politika měla řídit principem „stejná mzda za stejnou 
práci“ s cílem zajistit jak rovnost pohlaví na pracovišti, tak rovnost podmínek pro 
zaměstnance s různými druhy smluv;

22. domnívá se, že další rozvoj svobody pohybu pracovníků, jenž by byl zajišťován pomocí 
nástrojů, jako je vzájemné uznávání profesních kvalifikací a celoživotní učení, především 
pro zranitelné pracovníky, představuje velký potenciál pro zmírnění nedostatku 
kvalifikované pracovní síly a nastartování růstu podporujícího začlenění;

23. uznává, že alternativní odborná příprava významně přispívá ke kvalitní průmyslové 
výrobě a k udržitelnému růstu v Evropě, a vyzývá Komisi a členské státy, aby tuto oblast
i nadále podporovaly a rozšířily ji na celé území Evropy;

24. žádá členské státy, aby do svého práva co nejdříve provedly směrnici o opožděných 
platbách, jelikož jsou jimi nejvíce postiženy výrobní podniky;

25. podporuje další využívání potenciálu, který nabízí oznamovací postup 98/34, a navrhuje, 
aby členské státy do posouzení dopadu zpracovávaných ve fázi příprav vnitrostátních 
legislativních předpisů zahrnuly také posouzení z hlediska konkurenceschopnosti,
v širším rámci „testu jednotného trhu“, který požaduje ve svém usnesení ze dne 7. února 
2013 s doporučeními Komisi týkajícími se správy jednotného trhu;

26. zdůrazňuje, že je důležité komunikovat s evropskými občany na téma zásadní úlohy, 
kterou sehrává průmyslová politika při podpoře hospodářského růstu v Evropě;

27. zdůrazňuje, že silná průmyslová politika musí být doprovázena optimálním umístěním 
našich výrobků na trhu, a že je proto naprosto zásadní klást důraz na jejich kvalitu;
zdůrazňuje rovněž, že je důležité udržet, zhodnotit a rozvíjet řemeslné dovednosti
v Evropě;

28. upozorňuje na přispění podniků v odvětví luxusního zboží k růstu, zaměstnanosti
a konkurenceschopnosti Evropské unie, neboť toto odvětví představuje 3 % HDP, jeho 



PE504.038v04-00 6/7 AD\935412CS.doc

CS

roční obrat přesahuje 400 miliard eur a vytváří v Evropě téměř 1,5 milionu přímých
a nepřímých pracovních míst, jak je uvedeno v pracovním dokumentu Evropské komise
o konkurenceschopnosti evropského průmyslu luxusního zboží zveřejněném 26. září 
2012;

29. podporuje větší koordinaci v oblasti zdaňování podniků v Unii prostřednictvím stanovení 
jednotných daňových základů.
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