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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja vmesni pregled industrijske politike (KOM(2007)0374), poudarja, da je 
uspešen industrijski sektor bistven za doseganje ciljev lizbonske strategije;

2. meni, da odprt in konkurenčen notranji trg storitev in industrije prispeva k potencialu za 
inovacije in izboljša konkurenčnost industrijskega sektorja; 

3. pozdravlja predloge Komisije o krepitvi evropskega trga za obrambno opremo in 
izboljšanju globalne konkurenčnosti obrambnih podjetij EU;

4. želi spomniti na pomen pobude za "zakon o malih podjetjih" na evropski ravni;

5. poudarja pomen ohranjanja moči evropske industrije kot del politike konkurence, še zlasti 
pa želi, da bi se upoštevalo prilagoditev evropskega zakonodajnega okvira ter 
mednarodnih pravil in meril, ki veljajo za izmenjave, da bi na mednarodni ravni podpirali 
pravične pogoje za konkurenco;

6. želi spomniti, da je ambiciozno zastavljena politika na področju intelektualnih pravic 
ključni element konkurenčnosti industrijskih podjetij, zlasti malih in srednje velikih, in 
spodbuja sklenitev sporazuma o patentu Skupnosti;

7. spodbuja Komisijo, naj predstavi predlog direktive za vzpostavitev konsolidirane enotne 
osnove za odmero davka za podjetja v državah članicah, ki to želijo;

8. poziva k oblikovanju trajnostne industrijske politike, ki spodbuja predvsem ekološke 
inovacije; spodbuja podjetja, naj izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja trg novih tehnologij, 
ter svoje prizadevanja osredotočijo na zmanjšanje emisij ogljika in lokalnega 
onesnaženja, kot tudi na izboljšanje energetske učinkovitosti in nadzorovano uporabo 
naravnih virov. 
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