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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over midtvejsevalueringen af industripolitikken (KOM(2007)0374) og 
understreger, at en industrisektor i trivsel er afgørende for at nå Lissabon-strategiens mål;

2. er af den opfattelse, at et indre marked, der er åbent og konkurrencedygtigt på service- og 
industriområdet, bidrager til potentialet for innovation og forbedrer industrisektorens 
konkurrenceevne; 

3. hilser Kommissionens forslag om konsolidering af det europæiske marked for 
forsvarsudstyr og forbedring af den globale konkurrenceevne hos de europæiske 
forsvarsvirksomheder velkomment;

4. minder om betydningen af initiativet om indførelse af en "lov om små virksomheder" på 
europæisk plan;

5. understreger betydningen af at bevare europæisk industris magtposition inden for 
konkurrencepolitikken og ønsker navnlig, at der tages hensyn til tilpasningen af den 
europæiske lovgivningsramme samt de internationale regler og normer for handel med 
henblik på at fremme lige konkurrencevilkår på internationalt plan;

6. minder om, at en ambitiøs politik i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder 
udgør et nøgleelement for industrivirksomhedernes, især SMV'ernes, konkurrenceevne, 
og opfordrer til at nå til en aftale om EF-patent;

7. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag til et direktiv om oprettelse af et 
fælles konsolideret selskabsbeskatningsgrundlag mellem de medlemsstater, der ønsker 
det;

8. opfordrer til, at der udarbejdes en bæredygtig industripolitik, navnlig med henblik på at
fremme økologisk innovation; opfordrer virksomhederne til at gribe de muligheder, som 
markedet for ny teknologi tilbyder, og til at koncentrere sig om at nedbringe CO2-
emissionerne og den lokale forurening på den ene side og til at forbedre 
energieffektiviteten og udnyttelsen af naturressourcerne på den anden side. 
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