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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że polityka przemysłowa UE powinna opierać się na społecznej gospodarce 
rynkowej oraz że jej celem winno być ograniczenie kosztów transakcji na rzecz 
konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu w Europie, co pozwoli na skuteczną 
alokację środków na rynkach; w związku z tym stoi na stanowisku, że należy unikać 
wyznaczania wiążących celów ilościowych w przemyśle i w procedurach przetargów 
publicznych; 

2. zauważa, że zakończenie tworzenia rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie dla 
konkurencyjności europejskiego przemysłu; w związku z przyszłym przyjęciem aktu o 
jednolitym rynku wzywa Komisję do określenia obszarów, w których należy poprawić 
skuteczność harmonizacji i zarządzanie; 

3. wzywa Komisję do rozszerzenia i kontynuacji strategii prawidłowego stanowienia 
prawa, uwzględniając szczególne potrzeby MŚP; stwierdza, że analiza wpływu 
przyszłych projektów legislacyjnych winna uwzględniać „kontrolę konkurencyjności”;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do rozwijania kluczowych technologii 
opierających się na zasadach sprzyjających innowacji i takich samych dla wszystkich 
technologii (zasada neutralności technologicznej); zachęca władze do wspierania 
akceptacji społecznej nowych naukowo potwierdzonych technologii;

5. podkreśla, że partnerzy społeczni są najlepiej wykwalifikowani by zarządzać 
odpowiednimi dostosowaniami, które należy wprowadzić w następstwie kryzysu 
gospodarczego; zauważa, że zaangażowanie państwa w restrukturyzację powinno
ograniczać się do łagodzenia skutków społecznych oraz przekwalifikowania 
pracowników oraz że należy unikać zwiększania funduszy UE przeznaczonych na 
restrukturyzację;

6. wzywa Komisję, by zadbała o stworzenie powszechnych równych zasad 
funkcjonowania europejskiego przemysłu w zakresie wymogów prawnych oraz 
dostępu do rynku oraz by przygotowała strategię wspierania międzynarodowej 
działalności MŚP; 
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