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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že průmyslová politika EU by měla být založena na sociálně tržním 
hospodářství a že by měla usilovat o snížení transakčních nákladů v zájmu 
konkurenceschopného a udržitelného průmyslu v Evropě, a umožnit tak účinné 
rozdělování zdrojů prostřednictvím trhů; domnívá se proto, že by neměly být 
stanovovány závazné kvantitativní cíle pro průmyslu či veřejné zakázky; 

2. konstatuje, že pro konkurenceschopnost evropského průmyslu je zásadní dokončení 
vnitřního trhu; vyzývá Komisi, aby v rámci chystaného aktu o jednotném trhu určila 
rozsah harmonizace, jejímž cílem je zvýšit účinnost, a posílené správy; 

3. vyzývá Komisi, aby rozšířila strategii pro zlepšení právní úpravy a pokračovala v jejím 
uplatňování a aby současně zohlednila konkrétní potřeby malých a středních podniků; 
konstatuje, že do posouzení dopadu budoucích legislativních návrhů by mělo být 
zahrnuto také posouzení z hlediska konkurenceschopnosti; 

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily klíčové technologie prostřednictvím 
technologicky neutrálního rámce, který bude podporovat inovace; vybízí veřejné orgány
k tomu, aby napomáhaly přijetí nových technologií veřejností, přičemž by měly 
vycházet z vědeckých poznatků;

5. zdůrazňuje, že nejlepší předpoklady pro rozhodování o úpravách, které je nezbytné 
provést v důsledku hospodářská krize, mají sociální partneři; poznamenává, že 
restrukturalizační zásahy ze strany státu by se měly omezit na zmírňování sociálních 
problémů a rekvalifikaci pracovních sil a že by se mělo zabránit tomu, aby byly 
navyšovány finanční prostředky EU určené na restrukturalizaci;

6. vyzývá Komisi, aby v celosvětovém měřítku zajistila pro evropský průmysl rovné 
podmínky, pokud jde o zákonné požadavky a přístup na trh, a aby vypracovala strategii 
na podporu internacionalizace malých a středních podniků.


