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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. zdôrazňuje, že priemyselná politika EÚ by sa mala zakladať na sociálnom trhovom 
hospodárstve a jej cieľom by malo byť zníženie transakčných nákladov v záujme 
konkurencieschopného a udržateľného priemyslu v Európe, pričom by súčasne 
umožnila účinnú alokáciu zdrojov prostredníctvom trhov; domnieva sa preto, že sa 
treba vyhnúť záväzným kvantitatívnym cieľom pre priemysel alebo verejné 
obstarávanie; 

2. poznamenáva, že základným predpokladom konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu je vybudovanie vnútorného trhu; vyzýva Komisiu, aby v rámci 
pripravovaného Aktu o jednotnom trhu určila rozsah harmonizácie zvyšujúcej 
účinnosť a zlepšenej správy;

3. vyzýva Komisiu, aby rozšírila stratégiu lepšej právnej úpravy a pokračovala v nej 
s prihliadnutím na osobitné potreby MSP; poznamenáva, že „previerka 
konkurencieschopnosti“ by mala byť súčasťou hodnotení vplyvu budúcich 
legislatívnych návrhov;

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali kľúčové technológie 
prostredníctvom technologicky neutrálneho rámca podporujúceho inovácie; nabáda 
verejné orgány, aby podporovali verejnú akceptáciu nových technológií a vychádzali 
pritom z vedeckých dôkazov;

5. zdôrazňuje, že sociálni partneri majú najlepšie predpoklady na uskutočnenie 
primeraných úprav v dôsledku hospodárskej krízy; poznamenáva, že štátne zásahy 
do procesu reštrukturalizácie by sa mali obmedzovať na zmierňovanie sociálnych 
ťažkostí a rekvalifikáciu pracovnej sily a že by sa malo zabrániť zvyšovaniu 
finančných prostriedkov EÚ na účely reštrukturalizácie;

6. vyzýva Komisiu, aby európskemu priemyslu zabezpečila rovnaké podmienky 
v celosvetovom meradle, čo sa týka regulačných požiadaviek a prístupu na trh, a aby 
vypracovala stratégiu na podporu internacionalizácie MSP.


