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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že európsky priemysel upadá, pretože od roku 2008 v tomto odvetví ubudli 3 
milióny pracovných miest a jeho produkcia sa znížila o 10 %, a to i napriek tomu, že je 
v Európe jednou z hnacích síl rastu; vyzýva Komisiu, aby zaviedla skutočnú spoločnú 
stratégiu reindustrializácie Európskej únie;

2. žiada, aby sa v rámci európskej priemyselnej politiky podporili odvetvia, ktoré sú kľúčové 
pre rast a v ktorých už Európa zaujíma popredné miesto; vyzýva Úniu, aby investovala do 
rozsiahlych dopravných, energetických a telekomunikačných infraštruktúr;

3. zdôrazňuje, že z hľadiska konkurencieschopnosti európskych podnikov na svetových 
trhoch zohráva dôležitú úlohu výskum a inovácia; žiada Úniu a členské štáty, aby 
bezodkladne zvýšili objem finančných prostriedkov na výskum a vývoj; vyzýva Komisiu, 
aby umožnila nástup odvetví založených na nových technológiách, ktoré produkujú 
výrobky s vysokou pridanou hodnotou a šetrne využívajú energetické zdroje;

4. trvá na tom, že pre podporu investícií do priemyslu je nevyhnutné, aby existoval jasný a 
stabilný právny rámec; nabáda Komisiu a členské štáty, aby uľahčili rozvoj a 
internacionalizáciu európskych malých a stredných podnikov, ktoré budú v priemyselnej 
politike budúcnosti zohrávať hlavnú úlohu, a to tak, že týmto podnikom uľahčí prístup k 
finančným prostriedkom;

5. vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby európska priemyselná politika využívala 
nástroje obchodnej politiky a politiky v oblasti hospodárskej súťaže Únie; požaduje väčšiu 
konvergenciu medzi členskými štátmi v daňovej, sociálnej a rozpočtovej oblasti, aby sa 
tak prispelo k vzniku spoločných priemyselných projektov;

6. nabáda Komisiu, aby európskym podnikom zabezpečila prístup na medzinárodné trhy; 
domnieva sa, že v prvom rade treba zaručiť reciprocitu v prístupe k verejnému 
obstarávaniu, chrániť práva priemyselného vlastníctva európskych podnikov a posilniť 
účinnosť nástrojov na ochranu obchodu Únie.


