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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta hodnotenie priemyselnej politiky v polovici obdobia (KOM(2007)374) a zdôrazňuje, 
že prosperujúci priemyselný sektor je základným predpokladom dosiahnutia cieľov 
Lisabonskej stratégie;

2. zastáva názor, že otvorený a konkurencieschopný vnútorný trh v oblasti služieb 
a v priemysle prispieva k rozvíjaniu potenciálu v oblasti inovácií a zlepšuje 
konkurencieschopnosť priemyselného sektora; 

3. víta návrhy Komisie, ktorými sa konsoliduje európsky trh s obrannými zariadeniami 
a ktorých cieľom je zlepšovanie celosvetovej konkurencieschopnosti podnikov 
vyrábajúcich obranné zariadenia v EÚ;

4. pripomína význam iniciatívy zameranej na vytvorenie tzv. zákona pre malé podniky na 
európskej úrovni;

5. zdôrazňuje, že je potrebné chrániť v rámci politiky hospodárskej súťaže potenciál 
európskeho priemyslu, a najmä si želá, aby sa vzalo do úvahy prispôsobenie európskeho 
regulačného rámca a medzinárodných pravidiel a noriem pre obchodovanie s cieľom 
zabezpečiť presadzovanie spravodlivých podmienok hospodárskej súťaže na 
medzinárodnej úrovni;

6. pripomína, že ambiciózna politika v oblasti práv duševného vlastníctva  je kľúčovým 
predpokladom konkurencieschopnosti priemyselných podnikov, najmä malých a stredných 
podnikov, a podporuje snahy o dosiahnutie dohody o patente Spoločenstva;

7. povzbudzuje Komisiu, aby predložila návrh smernice zameraný na vytvorenie spoločného 
konsolidovaného základu dane z príjmu právnických osôb v členských štátoch, ktoré si to 
želajú;

8. vyzýva k vypracovaniu trvalo udržateľnej priemyselnej politiky, ktorá bude stimulovať 
predovšetkým ekologické inovácie; povzbudzuje podniky, aby využili príležitosti, ktoré 
im ponúka trh s novými technológiami, a aby svoje úsilie zamerali na znižovanie emisií 
uhlíka a znečisťovania na miestnej úrovni na jednej strane a na zlepšovanie energetickej 
účinnosti a riadené využívanie prírodných zdrojov na strane druhej.
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