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NÁVRHY

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

1. víta skutočnosť, že v roku 2011 počet podnikov zamýšľajúcich investovať v Európe 
vzrástol o 5 %, aj keď priemerný počet vytvorených pracovných miest v prepočte na 
investičný projekt zostal nezmenený;

2. zdôrazňuje, že je potrebné harmonizovať a zjednodušiť predpisy a fiškálne a daňové 
podmienky, čím sa zabezpečí slobodná a spravodlivá hospodárska súťaž a ochrana 
patentov, a tiež sa zjednoduší prístup investorov na trh EÚ;

3. verí, že budúca atraktivita EÚ závisí od toho, či si udrží svoju dobrú reputáciu, pokiaľ ide 
o kvalitu, odbornosť a kvalifikovanú pracovnú silu, a zároveň zníži náklady na 
podnikanie;

4. v záujme prilákania väčší objem investícií trvá na tom, že je potrebné, aby EÚ:

a) zaujala vedúce postavenie v nových hospodárskych technológiách, akými sú trvalo 
udržateľné a digitálne hospodárstvo, kľúčové sprístupňujúce technológie a 
obnoviteľné zdroje energie;

b) investovala do inovatívnych podnikov a podporila ich v dosahovaní obchodných 
úspechov;

c) iniciovala projekty mestských infraštruktúr vrátane digitálnej infraštruktúry vo 
všetkých regiónoch EÚ a inovatívnych podnikateľské parkoch v inkubačnými 
jednotkami, ktoré zaručia prenos technológií a vedomostí, najmä v prípade malých a 
stredných podnikov a mladých podnikateľov, a tým podporiť súčinnosť medzi 
výskumom, vzdelávaním a inováciami,

d) zabezpečila spoľahlivé zásobovanie energiou a neenergetickými surovinami s cieľom 
podporiť EÚ ako príťažlivú výrobnú základňu;

5. víta návrh Komisie programu zameraného na konkurencieschopnosť malých a stredných 
podnikov, ale znova zdôrazňuje, že EÚ by mala týmto podnikom zjednodušiť prístup k 
financovaniu, napríklad vytvorením účinného systému rizikového kapitálu EÚ a 
posilnením úlohy kapitálových investičných spoločností vo financovaní dlhodobého 
podnikového rastu.


