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NÁVRHY

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

1. vítá skutečnost, že se průmyslová politika dostala v rámci EU do středu politického 
zájmu; zdůrazňuje, že silná průmyslová základna je nezbytným předpokladem zdravé a 
ekonomicky úspěšné Unie a je nejlepším lékem proti recesi;    

2. domnívá se, že pouze proaktivní, integrovaná průmyslová politika propojující různé 
oblasti politiky, jako je spotřební politika a politika v oblasti pracovního trhu, může 
vytvořit příznivé ekonomické podmínky zvyšující konkurenceschopnost podniků 
působících v EU;    

3. zdůrazňuje, že vnitřní trh nadále představuje obrovský a dosud nevyužitý potenciál, pokud 
jde o konkurenceschopnost a růst v EU, a naléhavě tak vyzývá Komisi a členské státy, aby 
ve prospěch spotřebitelů EU, zaměstnanců a podniků, především pak malých a středních 
podniků, zrychlily své úsilí při odstraňování zbývajících bariér; 

4. zdůrazňuje, že by se průmyslová politika měla řídit principem „stejná mzda za stejnou 
práci“; domnívá se, že profesní kvalifikace a spravedlivé mzdy nejsou výhradně 
záležitostí sociální politiky, ale jsou také předpokladem pro růst, inovace a investice; 

5. domnívá se, že další rozvoj svobody pohybu pracovníků, jenž by byl zajišťován pomocí 
nástrojů, jako je vzájemné uznávání profesních kvalifikací a poskytování dalšího 
odborného vzdělávání, především pro pracovníky s nízkou kvalifikací a zdravotním 
postižením, představuje velký potenciál pro zmírnění nedostatku kvalifikované pracovní 
síly a nastartování růstu podporujícího začlenění;   

6. podporuje další využívání potenciálu, který nabízí oznamovací postup 98/34, a navrhuje, 
aby členské státy do posouzení dopadu zpracovávaných ve fázi příprav vnitrostátních 
legislativních předpisů zahrnuly také posouzení z hlediska konkurenceschopnosti.  


