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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá přezkum průmyslové politiky v polovině období (KOM(2007)374), zdůrazňuje, že 
úspěšné průmyslové odvětví má zásadní význam pro dosažení cílů Lisabonské strategie;

2. domnívá se, že otevřený a konkurenceschopný vnitřní trh ve službách a v průmyslu 
přispívá k inovačnímu potenciálu a zlepšuje konkurenceschopnost průmyslového odvětví; 

3. vítá návrhy Komise konsolidující evropský trh obranných zařízení a směřující ke zlepšení 
konkurenceschopnosti podniků EU vyrábějících obranná zařízení v celosvětovém měřítku;

4. připomíná význam iniciativy směřující k „zákonu pro malé podniky“ na evropské úrovni;

5. zdůrazňuje, že je důležité v rámci politiky hospodářské soutěže zachovat výkonnost 
evropského průmyslu, a zejména si přeje, aby bylo vzato v úvahu přizpůsobení evropského 
právního rámce a mezinárodních pravidel a standardů pro obchodování, aby byly rovné 
podmínky hospodářské soutěže prosazovány v mezinárodním měřítku;

6. připomíná, že ambiciózní politika v oblasti práv k duševnímu vlastnictví představuje 
klíčový prvek konkurenceschopnosti průmyslových podniků, zejména malých a středních 
podniků, a podporuje hledání dohody o patentu Společenství;

7. povzbuzuje Komisi, aby předložila návrh směrnice, jejímž cílem by bylo vytvoření 
společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob mezi členskými 
státy, které si to přejí;

8. vyzývá k vypracování udržitelné průmyslové politiky stimulující zejména ekologickou 
inovaci; vybízí podniky, aby využily příležitostí, které jim poskytuje trh s novými 
technologiemi, a aby zaměřily své úsilí na jedné straně na omezení emisí uhlíku a místního 
znečištění a na druhé straně na zlepšení energetické účinnosti a zvládání využívání 
přírodních zdrojů.
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