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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottság mint illetékes bizottságot, hogy az általa elfogadandó, állásfoglalási indítványba 
foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. Üdvözli az iparpolitika félidős felülvizsgálatát (COM(2007)374), hangsúlyozza, hogy egy 
virágzó ipari ágazat alapvető fontosságú a lisszaboni célkitűzések eléréséhez;

2. Az a véleménye, hogy a szolgáltatások és az ipar területén nyitott és versenyképes belső 
piac hozzájárul az innovációs potenciálhoz, és javítja az ipari ágazat versenyképességét; 

3. Üdvözli a Bizottság javaslatait, amelyek megerősítik a védelmi eszközök európai piacát, és 
javítják az EU védelmi vállalkozásainak globális versenyképességét;

4. Emlékeztet annak a kezdeményezésnek a fontosságra, amelynek célja egy „törvény a 
kisvállalkozások számára” európai szinten;

5. Hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a versenypolitika keretében megőrizzék az európai 
ipar erejét, és különösen azt óhajtja, hogy vegyék figyelembe az európai szabályozási keret 
és a kereskedelemre alkalmazandó nemzetközi szabályok és előírások kiigazítását annak 
érdekében, hogy egyenlő versenyfeltételeket segítsenek elő nemzetközi szinten;

6. Emlékeztet arra, hogy egy nagyra törő politika a szellemi tulajdonjogok terén 
kulcsfontosságú eleme az ipari vállalkozások és különösen a kkv-k versenyképességének, 
és ösztönzi a közösségi szabadalomra vonatkozó megállapodásra irányuló törekvést;

7. Arra biztatja a Bizottságot, hogy nyújtson be egy irányelvre irányuló javaslatot, amelynek 
célja egy egységesített közös társaságiadó-alap létrehozása azon tagállamok között, 
amelyek azt óhajtják;

8. Felhív egy fenntartható iparpolitika kidolgozására, amely különösen az ökológiai 
innovációt ösztönzi; arra buzdítja a vállalkozásokat, hogy ragadják meg az új technológiák 
piaca által nyújtott lehetőségeket, és összpontosítsák erőfeszítéseiket egyrészt a szén-
dioxid-kibocsátás és a helyi szennyezések csökkentésére, másrészt az energiahatékonyság 
javítására, valamint a természeti erőforrások használatának ellenőrzésére.
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