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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. Приветства средносрочния преглед на индустриалната политика (COM(2007)374), 
подчертава, че проспериращ индустриален сектор е съществен елемент за постигане
на целите на Лисабонската стратегия;

2. Изразява становище, че отворен и конкурентоспособен вътрешен пазар в областта на 
услугите и промишлеността допринася за възможностите за иновации и подобрява 
конкурентоспособността на промишления сектор; 

3. Приветства предложенията на Комисията, консолидиращи европейския пазар на 
отбранителни съоръжения и насочени към подобряване на общата 
конкурентоспособност на предприятията в отбранителния сектор в ЕС;

4. Припомня значението на инициативата, насочена към приемане на „закон за малките 
предприятия” на равнището на ЕС;

5. Подчертава значението на опазването, в рамките на политиката за конкуренцията, на 
силата на европейската промишленост и, по-специално, изразява желание да бъде 
взето предвид адаптирането на европейската регулаторна рамка и на 
международните правила и норми, приложими спрямо търговския обмен, така че да 
бъде насърчено установяването на справедливи условия за конкуренцията в  
международен мащаб; 

6. Припомня, че амбициозната политика в областта на ПИС представлява ключов 
елемент за конкурентоспособността на промишлените предприятия и по-конкретно 
на малките и средни предприятия, и насърчава търсенето на споразумение относно  
патент на Общността;

7. Насърчава Комисията да представи предложение за директива, целящо създаването 
на обща консолидирана данъчна основа за предприятията между държавите-членки, 
които изразят желания да я въведат;

8. Призовава за изработването на устойчива промишлена политика, стимулираща най-
вече иновациите в областта на екологията; насърчава предприятията да се 
възползват от възможностите, предлагани от пазара на нови технологии и да 
съсредоточат усилията си върху намаляването на въглеродните емисии и на 
местните замърсявания, от една страна, и върху подобряването на енергийната 
ефективност и на овладяването на използването на природни ресурси, от друга.  
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