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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. poudarja, da bi morala industrijska politika EU temeljiti na socialnem tržnem 
gospodarstvu, njen cilj pa bi moral biti zmanjšanje transakcijskih stroškov za 
konkurenčno in trajnostno industrijo v Evropi, s čimer bi omogočili učinkovito 
dodelitev sredstev prek trgov; zato meni, da je treba preprečiti zavezujoče količinske 
cilje za industrijo ali javna naročila; 

2. ugotavlja, da je za konkurenčnost evropske industrije bistvena dokončna vzpostavitev 
notranjega trga; poziva Komisijo, naj v okviru prihodnjega akta o enotnem trgu določi 
obseg za uskladitev izboljšanja učinkovitosti in izboljšanje vodenja; 

3. poziva Komisijo, naj podaljša in nadaljuje s strategijo boljše zakonodaje, ob 
upoštevanju posebnih potreb malih in srednjih podjetij; izjavlja, da mora biti t.i. 
preverjanje konkurenčnosti vključeno v oceno učinka prihodnjih zakonodajnih 
predlogov;

4. poziva Komisijo in države članice, naj v okviru inovacijam prijaznega in tehnološko 
nevtralnega okvira sprejmejo ključne tehnologije; spodbuja javne organe, naj na 
podlagi znanstvenih dokazov podprejo, da bo javnost sprejela nove tehnologije;

5. poudarja, da so socialni partnerji najbolje usposobljeni za vodenje ustreznih 
prilagoditev po gospodarski krizi; ugotavlja, da mora biti posredovanje države v 
prestrukturiranju omejeno na zmanjševanje socialne stiske in prekvalifikacijo delovne 
sile, ter da je treba preprečiti razširitev skladov EU za prestrukturiranje;

6. poziva Komisijo, naj evropski industriji zagotovi enake globalne pogoje v zvezi s 
predpisanimi zahtevami in dostopom do trga ter naj sestavi strategijo, s katero bo 
podprla internacionalizacijo malih in srednjih podjetij. 


