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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že v roce 2011 vzrostl počet společností zamýšlejících investovat 
v Evropě o 5 %, ačkoli průměrný počet nově vytvořených pracovních míst v přepočtu na 
investiční projekt zůstal stejný;

2. zdůrazňuje, že má-li být zajištěna volná a spravedlivá hospodářská soutěž a patentová 
ochrana a má-li se zjednodušit přístup investorů na trh EU, je třeba harmonizovat 
a zjednodušit předpisy a fiskální a daňové podmínky;

3. je přesvědčen, že budoucí atraktivnost EU závisí na tom, zda si Unie udrží svou dobrou 
pověst týkající se kvality, specializace a kvalifikované pracovní síly a zároveň sníží 
náklady na podnikání; 

4. trvá na tom, že má-li EU přilákat větší objem investic, musí:

a) zaujmout vedoucí postavení v oblasti nových hospodářských technologií, jako jsou 
udržitelné a digitální hospodářství, klíčové technologie a obnovitelné zdroje energie;

b) investovat do inovativních podniků a podporovat je s cílem umožnit jim komerční 
úspěch;

c) začít realizovat projekty městské infrastruktury, včetně infrastruktury digitální, ve 
všech regionech EU a zakládat inovativní podnikatelské parky s inkubačními 
jednotkami, které zajistí předávání technologií a vědomostí, zejména pokud jde o malé 
a střední podniky a mladé podnikatele, a tím podpoří součinnost výzkumu, vzdělávání 
a inovací;

d) zabezpečit spolehlivé zásobování energií a neenergetickými surovinami s cílem 
podpořit EU coby atraktivní výrobní základnu;

5. vítá návrh programu Komise, který je zaměřen na konkurenceschopnost malých 
a středních podniků, avšak znovu opakuje, že EU by měla těmto podnikům usnadnit 
přístup k financování, a to například tak, že vybuduje efektivní systém rizikového kapitálu 
EU a posílí úlohu soukromých kapitálových fondů při financování dlouhodobého 
podnikového růstu.


