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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. pozdravlja dejstvo, da je industrijska politika v EU prišla v središče politične pozornosti; 
poudarja, da je trdno realno gospodarstvo z močno industrijsko osnovo bistvenega 
pomena za bogato, konkurenčno in gospodarsko uspešno Evropo in najboljši ukrep proti 
recesiji;

2. načeloma ne odobrava selektivne osredotočenosti Komisija na šest prednostnih trgov za 
naložbe in inovacije; namesto tega poudarja, da je pomembno izboljšati okvirne pogoje 
za raziskave in razvoj ter osrednjo vlogo novonastalih podjetij ter malih in srednjih 
podjetij kot gonila evropskih inovacij; 

3. meni, da je za spodbuditev in povečanje evropske konkurenčnosti nujno znatno povečati 
sredstva za raziskave in razvoj v Evropi;

4. poudarja, da je pomembno razvijati trajnostni vidik našega gospodarstva, da bi uresničili 
cilje strategije Evropa 2020, in poziva, naj se trajnosti nameni osrednje mesto v evropski 
industrijski politiki; v zvezi s tem je treba predvsem spodbujati okolju prijazne 
proizvodne procese, povečati življenjsko dobo potrošniškega blaga, spodbujati 
recikliranje ter še izboljšati energetsko učinkovitost blaga, proizvedenega na notranjem 
trgu;

5. ugotavlja, da se industrijska proizvodnja na obrobju EU silovito zmanjšuje; poziva 
Komisijo, naj sprejme ukrepe, ki bodo spodbudili enakomerno porazdelitev industrijske 
proizvodnje v Evropi;

6. meni, da bo lahko le proaktivna in celostna industrijska politika z raziskavami, razvojem 
in enotnim trgom, ki bo združevala različna področja in strateške pristope za učinkovito 
rabo virov – vključno s potrošniško politiko in politiko trga dela – ustvari ugodne 
gospodarske razmere, v katerih bodo lahko podjetja v EU povečala svojo konkurenčnost, 
in z veseljem pričakuje načrt reform notranjega trga za industrijske proizvode;

7. meni, da je zaščita obstoječih proizvodnih zmogljivosti v kriznih obdobjih temeljni pogoj 
vsake industrijske politike; meni, da se to lahko doseže samo s preventivnimi ukrepi in 
ukrepi za prestrukturiranje, pri katerih bodo polno in dejavno udeleženi tudi delavci;

8. opominja na vlogo naložb pri spodbujanju inovacij in pospeševanju rasti ter poudarja, da 
je treba z boljšimi pogoji poslovanja bolj podpreti podjetništvo;

9. poziva Komisijo, naj pripravi predloge za evropsko politiko grozdov v smislu 
sodelovanja medsebojno povezanih podjetij, dobaviteljev, ponudnikov storitev in 
raziskovalnih središč; poudarja, da čeprav tovrstna politika na regionalni in nacionalni 
ravni obstajajo že dlje časa, so se njene prednosti doslej politično spodbujale samo na tej 
ravni, čeprav so prispevale h konkurenčnosti tudi na evropski ravni; meni, da bi lahko 
prednosti skupne uporabe virov in strokovnega znanja podjetij, zaposlenih in regij 
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uporabljali tudi na evropski ravni, kar je eden od načinov za spodbujanje bolj 
uravnoteženega razvoja industrije in trgovine;

10. meni, da je jasen in trden pravni okvir osnovni pogoj za spodbujanje rasti in da bi bilo 
treba tudi v ta namen nujno izboljšati evropsko zakonodajo na področju nadzora trgov, da 
bi zagotovili varnost proizvodov in pogoje za pravično trgovanje; 

11. poudarja, da sta za uspešno industrijsko politiko osrednjega pomena ustrezna zakonodaja 
in izogibanje dolgoročnim ukrepom, ki bi utegnili izkrivljati konkurenco, zlasti z 
nesorazmernim neposrednim finančnim vplivanjem;

12. poudarja, da ima notranji trg še vedno ogromno neizkoriščenega potenciala za 
spodbujanje konkurenčnosti in kakovostne rasti po vsej EU, in zato poziva Komisijo in
države članice, naj si v dobro potrošnikov EU, zaposlenih in podjetij, zlasti malih in 
srednjih, še močneje prizadevajo odpraviti preostale ovire; nadalje poudarja, da bi bilo 
treba ustvariti in okrepiti instrumente načrtovanja in financiranja (zavarovanja, jamstva za 
plačila itd.), da bi omogočili razvoj malih in srednjih podjetij na mednarodni ravni;

13. poudarja, da industrijski proizvodni procesi vedno bolj temeljijo na znanju in da so zato 
za močno industrijo odločilnega pomena dobro usposobljeni strokovnjaki; zato poziva k 
tesnemu usklajevanju industrijske politike z usposabljanjem;

14. poziva Komisijo, naj podpre razvoj nacionalnih investicijskih bank za mala in srednja 
podjetja in sprejme ukrepe, ki bodo obstoječim tovrstnim investicijskim bankam 
omogočili, da svojo dejavnost – skladno s pogoji, ki veljajo v teh državah članicah –
razširijo na druge države članice, da bi se tudi tako podprla industrijska proizvodnja;

15. poziva Evropsko unijo in države članice, naj nadaljujejo s celovitim izvajanjem Akta za 
mala podjetja, saj je to skladen okvir za skladnost mehanizmov za rast malih in srednjih 
podjetij, ki bi moral biti neločljivo povezan z novo močno industrijsko politiko Evropske 
unije;

16. meni, da vse večje pomanjkanje virov ni problem samo z vidika trajnosti, ampak vse bolj 
ključni problem za konkurenčnost Evrope in njenih podjetij; poudarja pomen učinkovite 
rabe virov kot bistvenega načela, ki bi lahko vodilo ponovno evropsko industrializacijo; v 
zvezi s tem poziva:

– k celovitemu in ambicioznemu izvajanju načrta Komisije za učinkovito rabo virov v 
Evropi;

– k vključitvi ideje kaskadne rabe virov v vse zadevne politike, da bi dodobra 
izkoristili potencial naših omejenih surovin;

– Komisijo in države članice, naj razvijejo in nato uporabljajo okoljsko računovodstvo, 
ki ga je treba vključiti v vsa poglavja proračuna EU in nacionalnih proračunov 
(vsako naj bo namenjeno po eni dejavnosti), ki jih bo pozneje mogoče razdeliti v 
člene, te pa nato, kjer je potrebno, v točke, da se zagotovi uspešna vključitev 
pomislekov o učinkoviti rabi virov v oblikovanje politike;
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17. priznava pomen sledljivosti proizvodov, da se potrošnikom zagotovijo orodja, s katerimi 
bodo lahko bolj ozaveščeno nakupovali, lokalnim proizvodnim podjetjem pa da priznanje 
za strokovno znanje in izkušnje, ki so si jih nabrala skozi stoletja;

18. meni, da bi morala industrijska politika vključevati strateške cilje, ki so odločilnega 
pomena za konkurenčnost, kot so vzpostavitev učinkovite in povezane prometne 
infrastrukture, vzpostavitev visoko razvitega digitalnega omrežja in oblikovanje evropske 
energetske politike; 

19. meni, da sta spodbujanje in udejanjanje znatnih naložb v raziskave, namenjene tako večji 
inovativnosti sistemov kot tudi proizvodov, osrednji pogoj za industrijsko politiko; 

20. meni, da je rast evropske industrije mogoče doseči zgolj s pomočjo naložbenega načrta, 
ki jih bodo spremljali robustni ukrepi za lažji dostop do posojil; 

21. poudarja, da bilo treba v industrijski politiki upoštevati načelo enakega plačila za enako
delo, in sicer tako z vidika enakosti med spoloma kot zvezi z različnimi pogodbenimi 
razmerji;

22. je prepričan, da ima nadaljnji razvoj prostega gibanja delavcev, in sicer z uporabo 
instrumentov, kot sta vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij in vseživljenjsko 
učenje, še posebej za ranljive delavce, velik potencial za ublažitev pomanjkanja 
kvalificirane delovne sile in za spodbujanje vključujoče rasti;

23. priznava, da dualno izobraževanje veliko prispeva h kakovostni industrijski proizvodnji 
in trajnostni rasti v Evropi, ter poziva Komisijo in države članice k nadaljnjemu 
spodbujanju in uveljavitvi te vrste izobraževanja v vsej Evropi;

24. poziva države članice, naj čimprej prenesejo direktivo o boju proti zamudam pri plačilih, 
saj imajo težave s plačili zlasti proizvodna podjetja;

25. spodbuja, da bi bolje izkoristili potencial postopka priglasitve iz Direktive 98/34/ES, in 
predlaga državam članicam, naj pri oceni učinka, ki se izvaja med pripravo nacionalne 
zakonodaje, uvedejo preverjanje konkurenčnosti v širšem okviru preizkusa enotnega trga, 
h kateremu Evropski parlament poziva v resoluciji z dne 7. februarja 2013, ki vsebuje 
priporočila za Komisijo glede upravljanja enotnega trga;

26. poudarja, da je pomembno razpravljati z evropskimi državljani o osrednji vlogi 
industrijske politike pri spodbujanju gospodarske rasti v Evropi;

27. poudarja, da mora močno industrijsko politiko spremljati ukrepanje, s katerim bi dosegli 
optimalen tržni položaj naših proizvodov ter da je v zvezi s tem nujno poudarjati njihovo 
kakovost; poudarja tudi pomen ohranjanja, vrednotenja in razvoja obrtnih znanj v Evropi;

28. poudarja, da podjetja iz sektorja vrhunskih storitev in proizvodov pomembno prispevajo 
k rasti, zaposlovanju in konkurenčnosti Evropske unije, saj ta sektor predstavlja 3 % BDP 
z več kot 400 milijardami EUR letnega prometa in skoraj 1,5 milijona neposrednih in 
posrednih delovnih mest v Evropi, kot je navedeno v delovnem dokumentu Evropske 
komisije o konkurenčnosti evropske industrije vrhunskih proizvodov, objavljenem 
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26. septembra 2012;

29. podpira večje usklajevanje na področju obdavčitve podjetij v EU, in sicer z uvedbo enotne 
davčne osnove.
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