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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής 
(COM(2007)374) και επισημαίνει ότι ένας ακμάζων βιομηχανικός τομέας αποτελεί 
ουσιώδη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας·

2. θεωρεί ότι μια εσωτερική αγορά ανοικτή και ανταγωνιστική, στον τομέα των υπηρεσιών 
και της βιομηχανίας, συμβάλλει στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων για καινοτομίες και 
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού τομέα· 

3. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής που ισχυροποιούν την ευρωπαϊκή αγορά αμυντικού 
εξοπλισμού και αποσκοπούν στη βελτίωση της συνολικής ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων αμυντικού υλικού της ΕΕ·

4. υπενθυμίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας ενός "νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις" σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· 

5. τονίζει τη σημασία της διαφύλαξης, στο πλαίσιο της πολιτικής του ανταγωνισμού, της 
ισχύος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και, ειδικότερα, εκφράζει την ευχή να ληφθεί υπόψη η 
προσαρμογή του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου και των διεθνών κανόνων και 
προτύπων που εφαρμόζονται στις ανταλλαγές, προκειμένου να προωθηθούν σε παγκόσμια 
κλίμακα δίκαιοι όροι ανταγωνισμού·

6. υπενθυμίζει ότι μια φιλόδοξη πολιτική στον τομέα των ΔΔΙ αποτελεί στοιχείο κλειδί της 
ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών επιχειρήσεων, και ειδικότερα των ΜΜΕ, και 
ενθαρρύνει την αναζήτηση συμφωνίας σχετικά με το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·

7. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας με στόχο τη δημιουργία 
ενοποιημένης βάσης φορολογίας των εταιρειών μεταξύ των κρατών μελών ου το 
επιθυμούν·

8. ζητεί την εκπόνηση αειφόρου βιομηχανικής πολιτικής που θα προωθεί ιδίως την 
οικολογική καινοτομία· προτρέπει τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η αγορά των νέων τεχνολογιών και να συγκεντρώσουν τις προσπάθειές τους  
στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και των τοπικών ρυπάνσεων, αφενός, και  στη 
βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και τον έλεγχο της χρήσης των φυσικών 
πόρων, αφετέρου. 
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