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FÖRSLAG

Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet gläder sig åt halvtidsöversynen av industripolitiken (KOM(2007)0374), 
och understryker att en livskraftig industrisektor är nödvändig för att målen för 
Lissabonstrategin ska uppnås.

2. Europaparlamentet anser att en öppen och konkurrenskraftig inre marknad för 
tjänstesektorn och industrin bidrar till att industrisektorn kan utnyttja sin innovativa 
potential och förbättra sin konkurrenskraft.

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att stärka den europeiska marknaden 
för försvarsutrustning i syfte att förbättra den totala konkurrenskraften för EU:s 
försvarsindustri.

4. Europaparlamentet påminner om att initiativet att på EU-nivå stifta en lag för små företag 
är viktigt. 

5. Europaparlamentet understryker vikten av att, inom ramen för konkurrenspolitiken, bevara 
den europeiska industrins styrka. Parlamentet önskar framför allt att det europeiska 
regelverket och de internationella regler och normer som gäller för handeln anpassas, för 
att samma konkurrensvillkor ska gälla i ett internationellt perspektiv.

6. Europaparlamentet påminner om att en ambitiös politik när det gäller immateriella 
rättigheter utgör en nyckel till industriföretagens konkurrenskraft, särskilt för små och 
medelstora företag, och stöder strävan att nå en överenskommelse om ett 
gemenskapspatent.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv för att 
skapa en gemensam beräkningsgrund för bolagsskatten i de medlemsstater som så önskar.

8. Europaparlamentet kräver att man utformar industripolitiken på ett sätt som är hållbart och 
som stimulerar miljöinnovation, och uppmanar företagen att ta vara på de möjligheter som 
erbjuds genom ny teknik. Företagen uppmanas även att minska utsläppen av koldioxid och 
lokala föroreningar samt att öka sin energieffektivitet och förbättra sin hushållning med 
naturresurser.
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