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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. zdôrazňuje, že pandémia COVID-19 ťažko postihla európske a globálne hospodárstvo, a 
to z hľadiska verejných financií aj schopnosti súkromného sektora poskytovať pracovné 
príležitosti a investovať zdroje do aktív alebo inovácií; zdôrazňuje, že spôsobila aj 
oneskorenia vo výrobe, ako aj v povinných úpravách vyplývajúcich z právnych 
predpisov; okrem toho konštatuje, že sa ukázala závislosť EÚ v niektorých 
strategických hodnotových reťazcoch; domnieva sa, že Komisia by mala zvážiť 
opatrenia, a to aj prostredníctvom politík riadenia, ktoré zabezpečia riadne fungovanie 
jednotného trhu, ako aj odolnosť a autonómiu strategických odvetví európskeho 
priemyslu;

2. preto očakáva, že priemyselná stratégia, ktorá bola vypracovaná pred vypuknutím 
pandémie a zverejnená v počiatočnej fáze pandémie v Európe, si bude vyžadovať 
podstatnú revíziu, aby zohľadnila zmeny hospodárskeho výhľadu a novej misie 
Komisie: zamerať sa na priemyselnú transformáciu, vrátiť hospodárstva v celej EÚ k 
rastu a riešiť narastajúce rozdiely posilňovaním hospodárstiev členských štátov na 
severe aj juhu a východe a západe; vyzýva Komisiu, aby vymedzila komplexné, 
ambiciózne a udržateľné úsilie v prospech občanov a podnikov; domnieva sa, že si to 
vyžaduje spoločný európsky prístup;

3. zdôrazňuje, že Komisia musí konať s cieľom napraviť narušenia jednotného trhu; ďalej 
zdôrazňuje, že stratégia by nemala jednoducho obnoviť jednotný trh na jeho 
predchádzajúcu úroveň, na základe odstránenia narušení súvisiacich s pandémiou 
COVID-19; domnieva sa, že táto priemyselná politika by mala priniesť aj odolnejší a 
udržateľnejší rozvoj, odstrániť zostávajúce neodôvodnené prekážky jednotného trhu 
vrátane prekážok v oblasti služieb a zabezpečiť účinné a spravodlivé vykonávanie a 
presadzovanie pravidiel jednotného trhu;

4. vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi vykonala komplexnú medziodvetvovú 
analýzu hospodárstva EÚ s cieľom pochopiť hĺbku dôsledkov pandémie COVID-19 a 
posúdila rozsah narušení v cezhraničných hodnotových reťazcoch; považuje to za 
hlavnú informačnú základňu pre Komisiu, aby mohla vydávať aktualizované 
odporúčania a určovať kľúčové politiky na posilnenie spoločného dlhodobého oživenia 
jednotného trhu;

5. domnieva sa, že na základe tejto komplexnej základne dôkazov by nová priemyselná 
stratégia Komisie mala uprednostniť udržateľné a spravodlivé hospodárske oživenie, 
digitálnu a ekologickú transformáciu a dobré životné podmienky a príležitosti občanov, 
aby tým tak zdôraznila spoločné odhodlanie obnoviť a posilniť odolnosť jednotného 
trhu  európskeho priemyslu a priniesť výhody všetkým členským štátom ich občanom a 
podnikom; vyzýva Komisiu, aby venovala veľkú pozornosť zásadám lepšej tvorby 
práva vrátane osobitného posúdenia návrhov Komisie s cieľom zvážiť dodržiavanie 
proporcionality s cieľom zabezpečiť, aby všetko úsilie podporovalo rozvoj silného 
jednotného trhu; v tejto súvislosti pripomína zásadu „jeden za jeden“ schválenú 
Komisiou s cieľom znížiť byrokraciu;
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6. zdôrazňuje, že je nevyhnutné posilniť odolnosť priemyselných ekosystémov jednotného 
trhu, čo si vyžaduje ambiciózny legislatívny rámec vrátane riešenia otázky hospodárskej 
súťaže a rámcov o štátnej pomoci; víta 14 ekosystémov, ktoré identifikovala Komisia, a 
potrebu preorientovať niektoré z ich kľúčových činností na vnútorný trh, čo by malo 
prispieť k posilneniu odolnosti európskeho priemyslu, posilneniu jeho autonómie a 
zníženiu závislosti od tretích krajín;

7. pripomína, že počas pandémie COVID-19 boli viaceré odvetvia, ako napríklad 
potravinárske, farmaceutické a zdravotnícke odvetvie a ich dodávateľské reťazce 
výrazne narušené, čo nútilo výrobcov a spracovateľov identifikovať nových 
dodávateľov a nájsť alternatívne trhové odbytiská; zdôrazňuje, že až po dôkladnom 
posúdení vplyvu by revidovaná priemyselná stratégia mala viesť k požadovaným 
zmenám spravodlivým a udržateľným spôsobom, aby sa zabránilo budúcemu kolapsu 
dodávateľských reťazcov a zastaveniu výroby v kritických odvetviach v dôsledku 
premiestňovania, a aby sa zabezpečilo, že EÚ už nebude závislá od dovozu základného 
tovaru a liekov z tretích krajín v prípade novej krízy a zároveň zaručí 
konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ;

8. vyzýva Komisiu, aby do novej priemyselnej stratégie začlenila mechanizmy, ktoré 
zodpovedajú nákladom na priemyselnú udržateľnú výrobu v EÚ, čím sa zabezpečí 
konkurencieschopnosť priemyslu EÚ na svetovom trhu;

9. zdôrazňuje, že konkurencieschopnosť priemyslu EÚ vychádza nielen z dobre 
fungujúcich dodávateľských reťazcov a voľného pohybu tovaru, ale osobitne z plne 
funkčného jednotného trhu služieb; pripomína prebiehajúci proces servitizácie 
priemyslu; zdôrazňuje, že Komisia musí ako súčasť akéhokoľvek revidovaného súboru 
priorít zvážiť, ako prehĺbiť jednotný trh služieb vzhľadom na jeho dobre 
zdokumentovaný potenciál podpory konkurencieschopnosti a rastu v celej EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby riešila existujúce neodôvodnené regulačné a neregulačné prekážky 
vnútorného trhu, ktoré niekedy vyplývajú z reštriktívnych a zložitých vnútroštátnych 
pravidiel, obmedzených administratívnych kapacít a neúplnej transpozície pravidiel EÚ, 
ako aj ich nedostatočného presadzovania, a zároveň zachovala vysokú úroveň ochrany 
spotrebiteľa; zdôrazňuje význam flexibilnejšieho a transparentnejšieho riadenia pre 
ďalšiu integráciu vnútorného trhu a jeho priemyslu prostredníctvom lepších nástrojov 
monitorovania, výkonnosti a elektronickej verejnej správy, ako je hodnotiaca tabuľka 
vnútorného trhu, posilnená sieť SOLVIT a digitálna brána;

10. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa Európa stala globálnym vzorom udržateľnosti, ktorý 
má zásadný význam pre rozvoj európskeho priemyslu, a prízvukuje, že treba 
napredovať v obehovom hospodárstve a podporovať udržateľnú výrobu poskytovaním 
stimulov pre inovácie; pripomína, že úspešný prechod na udržateľnejší jednotný trh si 
vyžaduje zvýšenú úroveň dôvery medzi členskými štátmi; domnieva sa, že nová 
priemyselná stratégia by sa mala okrem iného zamerať na vytváranie a rozvoj 
ekologických priemyselných odvetví v súlade s novým ekologickým dohovorom; 
zdôrazňuje, že treba posilniť európsky priemysel na podporu rozvoja nových 
harmonizovaných trhov s cieľom dosiahnuť obehové hospodárstvo; zdôrazňuje význam 
vnútorného trhu pri opätovnom využívaní primárnych a druhotných surovín v plnom 
súlade s platnými právnymi predpismi;
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11. pripomína závery Európskej rady z 12. decembra 2019, v ktorých sa zdôrazňuje potreba 
vytvoriť rámec pre opatrenia na prospech všetkých členských štátov, a vymedziť, aby 
všetky príslušné právne predpisy a politiky EÚ boli v súlade s plnením cieľa klimatickej 
neutrality a prispievali k nemu a aby sa súčasne zachovala konkurencieschopnosť EÚ; 
požaduje preto vhodné nástroje, stimuly a investície na zabezpečenie nákladovo 
efektívneho a spravodlivého prechodu; domnieva sa, že tento rámec by mal 
zohľadňovať rôzne vnútroštátne okolnosti, pokiaľ ide o východiská; zdôrazňuje, že 
revidovaná priemyselná stratégia musí prispievať k udržateľnejšiemu vnútornému trhu a 
zároveň zohľadňovať potrebu posilniť ochranu spotrebiteľa;

12. zdôrazňuje, že silný verejný sektor spolu s prosperujúcim priemyslom môže 
prostredníctvom investícií a rozvoja priemyselnej infraštruktúry aktívne prispievať k 
uľahčeniu nevyhnutnej transformácie hospodárstva a spoločnosti EÚ, čo si vyžadujú aj 
ciele európskej zelenej dohody; v tejto súvislosti uznáva, že väčšina verejného a 
súkromného sektora bude v nasledujúcich rokoch čeliť značným finančným 
obmedzeniam; ďalej zdôrazňuje, že transformácia bude kapitálovo náročná a mala by 
odrážať obmedzenia investícií, ktorým čelí priemysel, ako aj dodatočné obmedzenia 
rozpočtov členských štátov vyplývajúce z pandémie COVID-19; nabáda preto Komisiu, 
aby viedla aktívny a otvorený dialóg so všetkými priemyselnými odvetviami a 
príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť, aby zmeny v nových 
právnych predpisoch nemali negatívny vplyv na jednotný trh; vyjadruje znepokojenie 
nad nerovnomerným tempom rozvoja, najmä v menej rozvinutých oblastiach EÚ a v 
najvzdialenejších regiónoch,, kde si dosiahnutie transformácie vyžaduje oveľa 
významnejšie opatrenia; naliehavo vyzýva Komisiu, aby vo svojej revidovanej 
priemyselnej stratégii prijala model zahŕňajúci flexibilitu a podporu s cieľom 
zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo; v tejto súvislosti pripomína, že záväzok a 
prístup Európy, ktoré sú podrobne opísané v pláne Komisie na oživenie hospodárstva 
pre Európu, sú prostriedkom na ďalšie uľahčenie dosiahnutia všeobecných cieľov EÚ;

13. zdôrazňuje význam digitalizácie priemyslu EÚ, a to aj pri overovaní priemyselných 
vstupných materiálov pred ich vstupom na vnútorný trh; zdôrazňuje, že nové 
technológie, ako je umelá inteligencia, internet vecí a robotika zohrávajú dôležitú úlohu, 
úmernú ich potenciálu prispieť k rozvoju priemyselných procesov a inovácií, ponúknuť 
spotrebiteľom výhody prostredníctvom inovačných produktov a služieb a podnikom 
prostredníctvom optimálneho výkonu; vyzýva preto Komisiu, aby zaviedla jednotný 
európsky digitálny a dátový trh na uľahčenie cezhraničných príležitostí v celej EÚ pre 
podniky a občanov a aby výrazne investovala do odolných, bezpečných 
vysokorýchlostných sietí dostupných vo všetkých regiónoch, do umelej inteligencie, 
dátového hospodárstva, inteligentnej a 3D produkcie; zdôrazňuje ďalej, že priemyselná 
politika by mala zohľadňovať právny rámec Únie pre bezpečnosť a zodpovednosť 
spotrebiteľov a mala by sa včas prispôsobiť technologickému vývoju, aby sa tak 
zabezpečila vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa, vytváranie dôvery v nové technológie 
a právna istotu pre podniky;

14. zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú verejné obstarávanie zohráva pri formovaní 
európskeho priemyslu, a skutočnosť, že by mohlo pomôcť posilniť trhy s inovačnými a 
udržateľnými výrobkami, a to aj prostredníctvom podpory, ktorú poskytuje súčasný 
dobrovoľný rámec zeleného verejného obstarávania; domnieva sa, že prínosy politík 
verejného obstarávania by sa mohli ďalej využívať, ak by sa príslušné právne predpisy 
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správne vykonávali, harmonizovali a zjednodušili; nabáda Komisiu, aby vykonala 
hĺbkovú analýzu toho, ako by rovnocennosť sociálnych a environmentálnych kritérií s 
hospodárskymi kritériami mohla byť prínosom pre európsky rámec verejného 
obstarávania, s osobitnou pozornosťou venovanou efektívnemu vynakladaniu peňazí 
daňových poplatníkov, zvýšeniu účasti MSP a vplyvu na strategické investície; 
zdôrazňuje, že európsky trh verejného obstarávania ponúka významné príležitosti pre 
spoločnosti, ktoré sa nachádzajú v EÚ aj mimo nej; zdôrazňuje preto potrebu 
uplatňovať zásadu reciprocity, najmä ak sa európskym spoločnostiam odopierajú 
rovnaké príležitosti v tretích krajinách; v tejto súvislosti berie na vedomie bielu knihu 
Komisie o vytvorení rovnakých podmienok, pokiaľ ide o zahraničné dotácie 
(COM(2020)0253);

15. domnieva sa, že pravidlá, ktorými sa riadi hospodárska súťaž v EÚ, by sa mali 
modernizovať tak, aby boli primerané tak na ochranu integrity jednotného európskeho 
trhu, ako aj globálneho hospodárskeho kontextu, ako aj na podporu vytvárania 
európskych konkurentov schopných konkurovať svetovým lídrom, pomáhať členským 
štátom pri dosahovaní vedúceho postavenia v oblasti technológií a blokovať 
nepriateľské prevzatie strategických spoločností v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
medzičasom zabezpečila, že dočasné rámce schválené pre štátnu pomoc nebudú v 
strednodobom až dlhodobom horizonte narúšať hospodársku súťaž na jednotnom trhu; 
domnieva sa, že je tiež dôležité chrániť záujmy MSP, mikropodnikov a začínajúcich 
podnikov; zároveň vyzýva Komisiu, aby umožnila účinné využívanie štátnej pomoci v 
členských štátoch, keď sa zabráni podstatnému narušeniu hospodárstva; zdôrazňuje, že 
nefunkčná hospodárska súťaž obmedzuje výber spotrebiteľov a oslabuje ich blahobyt;

16. zdôrazňuje, že priemyselná stratégia by mala podporovať slobodný, spravodlivý a 
udržateľný obchod a záväzok EÚ spolupracovať s našimi globálnymi partnermi na 
reforme multilaterálneho obchodného systému; vyzýva Komisiu, aby objasnila, ako 
zamýšľa zotrvať na týchto záväzkoch a zároveň podporiť príchod globálnych lídrov s 
pôvodom v Európe;

17. zdôrazňuje, že vysoký stupeň rozdielov v kontrolách výrobkov z tretích krajín a v 
colných postupoch a sankčných politikách na miestach vstupu EÚ do colnej únie často 
vedie nielen k narušeniu obchodných tokov a dodávateľského reťazca, ale aj k 
významným zdravotným a bezpečnostným rizikám pre spotrebiteľov na európskom 
jednotnom trhu; trvá na tom, aby Komisia zabezpečila rovnaké normy pre colné 
kontroly v celej EÚ, a to priamym jednotným mechanizmom colnej kontroly v 
koordinácii s členskými štátmi a v plnom súlade so zásadou subsidiarity;

18. pripomína, že mnohé odvetvia, ako je strojárstvo, logistika, potravinárstvo, 
farmaceutický priemysel, zdravotnícke pomôcky, automobilový priemysel a letectvo, 
majú zásadný význam pre európske hospodárstvo a že Európa by si mala udržať svoje 
vedúce postavenie v týchto odvetviach; pripomína, že tieto odvetvia sú pod stálym 
tlakom transformačných zmien predpokladaných v hospodárstve budúcnosti a že 
pandémia COVID-19 mala na ne výrazný vplyv; domnieva sa, že v revidovanej 
priemyselnej stratégii by sa mali stanoviť osobitné opatrenia pre tieto odvetvia, najmä 
pre odvetvie letectva a automobilového priemyslu, vrátane primeranej finančnej 
podpory; domnieva sa, že najmä pre automobilový priemysel sú potrebné opatrenia na 
stimuláciu dopytu po vozidlách ako súčasť odstránenia starších modelov z ciest v celej 



AD\1211701SK.docx 7/9 PE652.383v02-00

SK

EÚ a ich nahradenia nízkoemisnými a nulovoemisnými modelmi programami 
odkúpenia na protiúčet a programami náhrady a odstrániť akékoľvek prekážky brániace 
inováciám na trhu odblokovaním typového schvaľovania a registrácie vozidiel s 
najnovšími technológiami a investovaním do infraštruktúry orientovanej na budúcnosť, 
ako sú napríklad nabíjacie a čerpacie stanice. domnieva sa, že takéto opatrenia môžu 
zvýšiť dôveru spotrebiteľov v kvalitu výrobkov, ktoré sa nakupujú a vyrábajú na 
vnútornom trhu, a posilniť hospodárstvo EÚ; vyzýva Komisiu, aby zvážila odklad 
vykonávania právnych predpisov, ktorých uplatňovanie by mohlo byť ovplyvnené 
krízou spôsobenou ochorením COVID-19;

19. zdôrazňuje význam opatrení a informačných kanálov, ktoré pomôžu malým a stredným 
podnikom, mikropodnikom a startupom účinne digitalizovať a napredovať smerom k 
priemyslu 4.0; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli podporu startupom a MSP 
prostredníctvom dodatočných finančných záväzkov týkajúcich sa programu jednotného 
trhu a centier digitálnych inovácií s cieľom rozvíjať, zavádzať a chrániť ich výrobky, a 
tým im umožniť plne využiť svoj potenciál rastu a zamestnanosti v Európe, a to aj 
vytvorením európskych hodnotových reťazcov v súlade s udržateľnými cieľmi; 
zdôrazňuje význam koordinácie s ostatnými dôležitými svetovými aktérmi v oblasti 
vznikajúcich technológií s cieľom vytvoriť celosvetovo kompatibilný prístup, ktorý by 
umožnil voľný rozvoj európskych spoločností vrátane MSP na svetových trhoch a 
nielen na trhoch v Európe;

20. domnieva sa, že projekty s európskou podporou zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
posilňovaní rôznych rozmerov vnútorného trhu vzhľadom na ich významný rozsah a 
využívanie financovania; v tejto súvislosti uznáva význam budovania nových 
partnerstiev v strategických oblastiach, ako je napríklad Európska aliancia pre batérie 
(EBA), s cieľom obnoviť udržateľné dodávateľské reťazce v Európe.
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