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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje przegląd śródokresowy polityki przemysłowej 
(COM(2007)374) i zwraca uwagę, że dobrze prosperujący przemysł ma istotne znaczenie 
dla realizacji celów strategii lizbońskiej;

2. uważa, że otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny w sferze usług i przemysłu zwiększa 
potencjał innowacji i poprawia konkurencyjność przemysłu;  

3. przyjmuje z zadowoleniem propozycje Komisji dotyczące konsolidacji europejskiego 
rynku sprzętu obronnego i poprawy konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw 
zbrojeniowych na świecie;

4. wskazuje na znaczenie inicjatywy na rzecz ustanowienia na poziomie europejskim „prawa 
dla małych przedsiębiorstw”;

5. podkreśla konieczność ochrony wydajności przemysłu europejskiego w ramach polityki 
konkurencji, a w szczególności życzy sobie rozważenia dostosowania przepisów 
europejskich oraz zasad i norm międzynarodowych mających zastosowanie w handlu w 
celu wspierania uczciwych warunków konkurencji na poziomie międzynarodowym;

6. przypomina, że ambitna polityka w dziedzinie prawa własności intelektualnej stanowi 
kluczowy element konkurencyjności zakładów przemysłowych, a w szczególności MŚP 
oraz zachęca do poszukiwania porozumienia w sprawie patentu wspólnotowego;

7. zachęca Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie dyrektywy mającej na celu 
stworzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy wymiaru podatku dochodowego od osób 
prawnych między państwami członkowskimi, które sobie tego życzą;

8. apeluje o rozwój zrównoważonej polityki przemysłowej sprzyjającej w szczególności 
innowacjom w dziedzinie ekologii; zachęca przedsiębiorstwa do korzystania z możliwości 
oferowanych przez rynek nowych technologii oraz do skoncentrowania wysiłków na 
ograniczaniu emisji związków węgla i zanieczyszczeń lokalnych z jednej strony oraz na 
poprawie wydajności energetycznej i wykorzystywaniu zasobów naturalnych z drugiej 
strony.
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