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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. pozdravlja dejstvo, da je industrijska politika v EU prišla v središče politične pozornosti; 
poudarja, da je močna industrijska podlaga bistvenega pomena za bogato in gospodarsko 
uspešno Evropo in najboljši ukrep proti recesiji; 

2. meni, da lahko le proaktivna in celostna industrijska politika, ki združuje različna 
področja, vključno s potrošniško politiko in politiko trga dela, ustvari ugodne gospodarske 
pogoje, v katerih lahko podjetja v EU povečajo svojo konkurenčnost; 

3. poudarja, da ima notranji trg še vedno ogromno neizkoriščenega potenciala za 
spodbujanje konkurenčnosti in rasti po vsej EU, in zato poziva Komisijo in države članice, 
naj si v dobro potrošnikov EU, zaposlenih in podjetij, zlasti malih in srednjih, še močneje 
prizadevajo odpraviti preostale ovire;

4. poudarja, da bilo treba v industrijski politiki upoštevati načelo enakega plačila za enako 
delo; verjame, da poklicne kvalifikacije in pošteno plačilo niso le vprašanje socialne 
politike, temveč tudi predpogoj za rast, inovacije in naložbe; 

5. verjame, da ima nadaljnji razvoj prostega gibanja delavcev, in sicer z uporabo 
instrumentov, kot sta vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij in nadaljnje 
usposabljanje, še posebej za nizkokvalificirane in invalidne delavce, velik potencial za 
ublažitev pomanjkanja kvalificirane delovne sile in za spodbujanje vključujoče rasti;

6. spodbuja, da bi čim bolje izkoristili potencial postopka priglasitve 98/34, in predlaga 
državam članicam, naj pri oceni učinka, ki se izvaja med pripravo nacionalnih 
zakonodajnih postopkov, uvedejo preverjanje konkurenčnosti.


