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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is blij met de tussentijdse herziening van het industriebeleid (COM(2007)374); benadrukt 
dat een welvarende industriële sector van wezenlijk belang is voor het bereiken van de 
doelstellingen van de Lissabonstrategie;

2. is van mening dat een open en concurrerende interne markt in de dienstverlening en de 
industrie bijdraagt aan het innovatiepotentieel en het concurrentievermogen van de 
industriële sector verbetert;

3. is verheugd over de voorstellen van de Commissie voor de consolidatie van de Europese 
markt voor defensiemateriaal en de verbetering van het wereldwijde concurrentievermogen 
van de Europese defensie-industrie; 

4. wijst nogmaals op het belang van het initiatief richting een “wet voor kleine bedrijven” op 
Europees niveau;

5. onderstreept het belang van het behoud, in het kader van het mededingingsbeleid, van de 
kracht van de Europese industrie en wenst met name dat de aanpassing wordt overwogen 
van het Europese regelgevingskader en de internationale normen en voorschriften die 
gelden voor het handelsverkeer, zodat gelijke concurrentievoorwaarden op internationale 
schaal worden bevorderd;

6. herinnert eraan dat een ambitieus beleid op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten 
een essentieel onderdeel vormt van het concurrentievermogen van industriële 
ondernemingen en met name van kmo’s, en stimuleert het streven naar overeenstemming 
over het Gemeenschapsoctrooi;

7. moedigt de Commissie aan een ontwerprichtlijn in te dienen tot instelling van een 
gemeenschappelijke geconsolideerde belastinggrondslag voor de vennootschapsbelasting 
in de lidstaten die dit wensen;

8. pleit voor het uitwerken van een duurzaam industrieel beleid dat vooral innovatie op 
milieugebied stimuleert; moedigt ondernemingen aan de door de markt voor nieuwe 
technologieën geboden kansen te grijpen en hun inspanningen te concentreren op het 
terugdringen van de koolstofuitstoot en lokale vervuiling enerzijds en op het verbeteren 
van de energie-efficiëntie en het beheersen van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
anderzijds. 
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