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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. víta skutočnosť, že priemyselná politika v rámci EÚ sa dostala do centra politickej 
pozornosti; zdôrazňuje, že pre bohatú a hospodársky úspešnú Úniu je nevyhnutná silná 
priemyselná základňa, ktorá je najlepším liekom proti hospodárskemu poklesu; 

2. domnieva sa, že iba iniciatívna a integrovaná priemyselná politika, ktorá zjednocuje 
rozličné politické oblasti, ako sú napr. oblasť spotrebiteľskej politiky a politiky trhu práce, 
môže vytvoriť priaznivé ekonomické podmienky zvyšujúce konkurencieschopnosť 
podnikov v EÚ;  

3. zdôrazňuje, že vnútorný trh má stále obrovský nevyužitý potenciál, ktorý by mohol 
podporiť konkurencieschopnosť a rast v EÚ, a preto naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zvýšili svoje úsilie pri odstraňovaní zostávajúcich prekážok v prospech 
spotrebiteľov EÚ, zamestnancov a podnikov, najmä malých a stredných podnikov;

4. zdôrazňuje, že priemyselná politika by sa mala riadiť podľa zásady „za rovnakú prácu 
rovnaká mzda“; domnieva sa, že odborná kvalifikácia a spravodlivé mzdy sa nevzťahujú 
výlučne na sociálnu politiku, ale sú aj predpokladom pre rast, inováciu a investície; 

5. domnieva sa, že ďalší rozvoj slobody pohybu pracovníkov pomocou nástrojov, ako sú 
vzájomné uznávanie odbornej kvalifikácie a poskytovanie odbornej prípravy najmä pre 
pracovníkov s nízkou kvalifikáciou a osoby so zníženou pracovnou schopnosťou, 
predstavuje veľký potenciál pre zmiernenie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a 
začatie inkluzívneho rastu;

6. podporuje ďalšie využívanie potenciálu, ktoré ponúka oznamovací postup 98/34, a 
navrhuje, aby členské štáty zaviedli do posudzovania vplyvu uskutočneného v prípravnej 
fáze vnútroštátneho legislatívneho procesu previerku konkurencieschopnosti.


