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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. víta skutočnosť, že priemyselná politika sa v rámci EÚ dostala do centra politickej 
pozornosti; zdôrazňuje, že pre bohatú, konkurencieschopnú a hospodársky úspešnú Úniu 
je nevyhnutná silná reálna ekonomika s pevnou priemyselnou základňou, ktorá je 
najlepším liekom proti hospodárskemu poklesu;

2. zastáva v zásade kritický postoj k tomu, že Komisia selektívnym spôsobom stanovila šesť 
prioritných trhov pre investície a inovácie; kladie oveľa väčší dôraz na význam zlepšenia 
rámcových podmienok výskumu a vývoja a ústrednú úlohu začínajúcich firiem a MSP 
ako hybnej sily európskych inovácií; 

3. domnieva sa, že je nevyhnutné výrazne posilniť výskumné a vývojové kapacity Európy s 
cieľom stimulovať inovácie a zvýšiť európsku konkurencieschopnosť;

4. zdôrazňuje, že je dôležité rozvíjať udržateľnosť nášho hospodárstva, aby sa tak mohli 
naplniť ciele stratégie Európa 2020, a žiada, aby udržateľnosť tvorila kľúčový prvok 
európskej priemyselnej politiky; poukazuje na to, že je potrebné podporovať výrobné 
procesy ohľaduplné k životnému prostrediu, zabezpečiť predĺženie životnosti 
spotrebného tovaru, podnecovať recyklovanie a ďalej zlepšovať energetickú účinnosť 
tovaru vyrobeného na vnútornom trhu;

5. poznamenáva, že priemyselná výroba v odľahlých oblastiach EÚ výrazne klesá; vyzýva 
Komisiu na prijatie opatrení, ktoré podporia rovnomerné rozloženie priemyselnej výroby 
v Európe.

6. domnieva sa, že iba aktívna a integrovaná priemyselná politika, ktorá sa opiera o výskum, 
inovácie a jednotný trh a spája rozličné politické oblasti a stratégie efektívneho 
využívania zdrojov – vrátane spotrebiteľskej politiky a politiky trhu práce – môže 
vytvoriť priaznivé ekonomické podmienky na zvyšovanie konkurencieschopnosti 
podnikov v EÚ, a so záujmom očakáva prijatie plánu reformy vnútorného trhu 
s priemyselnými výrobkami;

7. nazdáva sa, že ochrana existujúcich výrobných kapacít v čase krízy je základnou 
podmienkou každej priemyselnej politiky; domnieva sa, že to možno dosiahnuť len 
prostredníctvom preventívnych a reštrukturalizačných opatrení zavedených za plnej 
a aktívnej účasti zamestnancov;

8. pripomína úlohu investícií pri stimulácii inovácií a podpore rastu a zdôrazňuje, že je 
potrebné viac podporovať podnikanie, a to prostredníctvom zlepšenia obchodných 
podmienok;

9. vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na európsku politiku v oblasti klastrov vo forme 
spolupráce vzájomne prepojených podnikov, dodávateľov, poskytovateľov služieb a 
výskumných centier; poukazuje na to, že zatiaľ čo takéto politiky existujú už dlho na 
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regionálnej a národnej úrovni – a ich silné stránky boli doteraz politicky podporované len 
na tejto úrovni –, prispeli aj ku konkurencii medzi hospodárstvami na európskej úrovni; 
domnieva sa, že výhody, ktoré by bolo možné získať spoločným využívaním zdrojov 
a odborných znalostí pre podniky, zamestnancov a regióny aj na európskej úrovni by 
predstavovali jeden zo spôsobov podpory vyváženejšieho rozvoja priemyslu a obchodu;

10. považuje jasný a stabilný právny rámec za základný predpoklad podpory rastu a za 
dodatočný a dôležitý dôvod na zlepšenie európskych právnych predpisov o dohľade nad 
trhmi s cieľom zaistiť bezpečnosť výrobkov a spravodlivé obchodné podmienky; 

11. zdôrazňuje, že primerané právne predpisy majú zásadný význam pre úspešnú 
priemyselnú politiku a že je mimoriadne nutné vyhnúť sa dlhodobým opatreniam, ktoré 
by narúšali hospodársku súťaž, najmä prostredníctvom uplatňovania neprimeraného 
priameho finančného vplyvu;

12. poukazuje na to, že vnútorný trh má stále obrovský nevyužitý potenciál, ktorý by mohol
podporiť konkurencieschopnosť a kvalitatívny rast v EÚ, a preto naliehavo vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby v prospech spotrebiteľov, zamestnancov a podnikov EÚ, 
najmä MSP, zvýšili svoje úsilie o odstránenie zostávajúcich prekážok; ďalej zdôrazňuje, 
že je nutné vytvoriť a posilniť nástroje prognózy a financovania (poistenie, platobné 
záruky atď.), aby sa MSP umožnil rozvoj na medzinárodnej úrovni;

13. poukazuje na to, že priemyselné výrobné procesy sa stále viac zakladajú na znalostiach a 
že sila priemyslu preto do veľkej miery závisí od dobre vyškolených odborníkov; 
požaduje preto úzku koordináciu medzi priemyselnou politikou a odbornou prípravou;

14. vyzýva Komisiu, aby v záujme oživenia priemyselnej výroby podporovala rozvoj 
vnútroštátnych investičných bánk pre MSP a prijala opatrenia, ktoré umožnia existujúcim 
investičným bankám pre MSP rozšíriť svoju činnosť v iných členských štátoch v súlade 
s podmienkami platnými v týchto členských štátoch;

15. naliehavo žiada EÚ a členské štáty, aby pokračovali v plnej realizácii iniciatívy Small 
Business Act, ktorá predstavuje ucelený rámec pre opatrenia zamerané na podporu rastu 
MSP a mala by hrať rozhodujúcu úlohu v novej a silnej priemyselnej politike EÚ;

16. zastáva názor, že prehlbujúci sa nedostatok zdrojov nie je len problémom udržateľnosti, 
ale čoraz viac aj kľúčovým problémom konkurencieschopnosti Európy a jej podnikov; 
zdôrazňuje význam efektívneho využívania zdrojov ako rozhodujúcej a usmerňujúcej 
zásady pre európsku agendu v oblasti reindustrializácie; v tejto súvislosti vyzýva:

– na úplnú a ambicióznu realizáciu plánu Komisie pre Európu efektívne využívajúcu 
zdroje;

– na zahrnutie koncepcie stupňovitého využívania zdrojov do všetkých relevantných 
politík, pričom treba zabezpečiť, aby sa v plnej miere využil potenciál našich 
obmedzených surovín;

– Komisiu a členské štáty, aby vypracovali a následne zaviedli do praxe metódu 
účtovnej evidencie zdrojov, ktorá sa má stať súčasťou rozpočtu EÚ a vnútroštátnych 
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rozpočtov v rámci všetkých ich kapitol (jednotlivo pre príslušné činnosti), ktoré sa 
môžu ďalej rozčleniť podľa článkov a tie sa v prípade potreby rozdelia podľa 
jednotlivých položiek, aby sa zabezpečilo účinné začlenenie otázok spojených s 
efektívnym využívaním zdrojov do tvorby politík;

17. uznáva význam vysledovateľnosti výrobkov, pokiaľ ide o to, poskytnúť spotrebiteľom 
nástroje, vďaka ktorým sa môžu informovanejšie rozhodovať pri nákupe, a oceniť 
miestne výrobné podniky za ich know-how získané v priebehu storočí;

18. domnieva sa, že priemyselná politika by mala zahŕňať strategické ciele, ktoré majú 
zásadný význam z hľadiska konkurencieschopnosti, ako je vybudovanie efektívnej a 
prepojenej dopravnej infraštruktúry a vysoko rozvinutej digitálnej siete a vytvorenie 
európskej energetickej politiky;   

19. domnieva sa, že stimulácia a mobilizácia rozsiahlych investícií do výskumu zameraného 
na inováciu štruktúr a výrobkov je nevyhnutnou podmienkou pre každú priemyselnú 
politiku;

20. domnieva sa, že rast európskeho priemyslu možno dosiahnuť len prostredníctvom 
investičného plánu, ktorý budú sprevádzať účinné opatrenia zamerané na uľahčenie 
prístupu k úverom;

21. zdôrazňuje, že priemyselná politika by sa mala riadiť zásadou rovnakej odmeny za 
rovnakú prácu, aby sa zabezpečila tak rodová rovnosť na pracovisku, ako aj rovnaké 
podmienky pre zamestnancov pracujúcich na základe rôznych druhov zmlúv;

22. domnieva sa, že ďalší rozvoj slobody pohybu pracovníkov pomocou využívania 
nástrojov, ako je vzájomné uznávanie odbornej kvalifikácie a celoživotné vzdelávanie 
najmä pre zraniteľných pracovníkov, predstavuje veľký potenciál pre zmiernenie 
nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a začatie inkluzívneho rastu;

23. uznáva, že alternačná odborná príprava výraznou mierou prispieva ku kvalitnej 
priemyselnej výrobe a k udržateľnému rastu v Európe, a vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby tento systém ďalej podporovali a zaviedli ho v celej Európe;

24. vyzýva členské štáty, aby čo najskôr realizovali smernicu o boji proti oneskoreným 
platbám, pretože tento problém sa obzvlášť dotýka výrobných podnikov;

25. podporuje ďalšie využívanie potenciálu, ktorý ponúka oznamovací postup 98/34, a 
navrhuje, aby členské štáty zaviedli do posudzovania vplyvu uskutočňovaného v 
prípravnej fáze vnútroštátneho legislatívneho procesu previerku konkurencieschopnosti, a 
to v širšom rámci testu jednotného trhu, ktorý sa požaduje v uznesení zo 7. februára 2013 
s odporúčaniami pre Komisiu k správe jednotného trhu;

26. zdôrazňuje význam diskutovania s európskymi občanmi o kľúčovej úlohe priemyselnej 
politiky pri podpore hospodárskeho rastu v Európe;

27. zdôrazňuje, že silnú priemyselnú politiku musia sprevádzať opatrenia na optimalizáciu  
postavenia našich výrobkov na trhu a že je preto nevyhnutné klásť dôraz na ich kvalitu;
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zdôrazňuje zároveň nutnosť zachovať, zdokonaľovať a rozvíjať základňu remeselných 
zručností v Európe;

28. zdôrazňuje prínos podnikov s luxusnými výrobkami a službami pre rast, zamestnanosť a 
konkurencieschopnosť Európskej únie, pretože toto odvetvie predstavuje 3 % HDP EÚ s 
ročným obratom viac ako 400 mld. EUR a vytvára v Európe takmer 1,5 mil. priamych a 
nepriamych pracovných miest, ako sa uvádza v pracovnom dokumente útvarov Komisie 
o konkurencieschopnosti európskych podnikov s luxusnými výrobkami a službami 
uverejnenom 26. septembra 2012;

29. podporuje lepšiu koordináciu v oblasti zdaňovania podnikov v EÚ prostredníctvom 
zavedenia zharmonizovaných daňových základov.
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