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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută revizuirea intermediară a politicii industriale (COM(2007)374), subliniază 
importanța determinantă a unui sector industrial prosper în vederea realizării obiectivelor 
Strategiei de la Lisabona;

2. consideră că o piață internă deschisă și competitivă în domeniul serviciilor și al industriei
contribuie la potențialul de inovare și sporește competitivitatea sectorului industrial; 

3. salută propunerile Comisiei privind consolidarea pieței europene a echipamentelor de 
apărare și vizând sporirea competitivității globale a întreprinderilor din industria de apărare 
din UE;

4. reamintește importanța inițiativei privind elaborarea unei „legi pentru micile întreprinderi” 
la nivel european;

5. subliniază importanța menținerii, în cadrul politicii de concurență, a puterii industriei 
europene și, în special, dorește să se ia în considerare adaptarea cadrului de reglementare 
european, precum și a regulilor și normelor internaționale aplicabile schimburilor 
comerciale, în vederea promovării la nivel internațional a unor condiții echitabile de 
concurență;

6. reamintește faptul că o politică cu aspirații puternice în materie de DPI (drepturi de 
proprietate intelectuală) constituie un element fundamental al competitivității 
întreprinderilor industriale și, în special, a IMM-urilor și încurajează ajungerea la un acord 
privind brevetele comunitare;

7. încurajează Comisia să prezinte o propunere de directivă vizând crearea unei baze comune 
consolidate a impozitului pe societăți între statele membre care doresc acest lucru;

8. solicită elaborarea unei politici industriale durabile care să stimuleze, în special, inovarea
în materie de ecologie; încurajează întreprinderile să profite de oportunitățile oferite de 
piața noilor tehnologii și să-și concentreze eforturile asupra reducerii emisiilor de carbon și 
a poluării locale pe de o parte, și asupra sporirii eficienței energetice și a controlului asupra
utilizării resurselor naturale, pe de altă parte. 
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