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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 
midtvejsevalueringen af industripolitikken (KOM(2007)0374) og understreger, at en 
industrisektor i trivsel er afgørende for at nå Lissabon-målene;

2. anerkender, at sektoren står over for en udfordrende fremtid på grund af globaliseringen, 
den teknologiske udvikling og miljøet;

3. er af den opfattelse, at et åbent og konkurrencedygtigt indre marked på service- og 
industriområdet bidrager til potentialet for innovation og forbedrer industrisektorens 
konkurrenceevne; mener, at konkurrencepolitikken er af afgørende betydning for at sikre, 
at forbrugerne kan nyde godt af et åbent europæisk marked;

4. beklager den svage forbindelse mellem EU's og medlemsstaternes industripolitiske 
foranstaltninger og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke denne 
forbindelse;

5. understreger betydningen af en effektiv ordning for offentlige indkøb af hensyn til 
europæisk industris konkurrencedygtighed; mener, at prækommercielle offentlige indkøb 
er et vigtigt værktøj til at fremme innovationen i europæiske virksomheder; opfordrer 
medlemsstaterne til i lyset af dette at revidere deres offentlige indkøbspolitik og anmoder 
Kommissionen om at fremme udveksling af god praksis på dette område;

6. hilser Kommissionens lead market-initiativ velkommen og støtter dens mål om at skabe 
gunstige forhold for fremkomsten af markeder for innovative produkter og 
tjenesteydelser på specifikke områder af høj samfundsmæssig værdi; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at demonstrere sit engagement til bedre lovgivning i 
denne forbindelse og advarer imod at favorisere visse teknologiske løsninger i forhold til 
andre;

7. hilser Kommissionens forslag om konsolidering af det europæiske marked for 
forsvarsudstyr og forbedring af den europæiske forsvarsindustris globale 
konkurrenceevne velkomment;

8. minder om betydningen af initiativet om indførelse af loven om små virksomheder på 
europæisk plan, navnlig som en mulighed for gennem undtagelser at reducere den 
lovgivningsbyrde, SMV'erne står over for; anmoder Kommissionen om systematisk at 
tage hensyn til SMV'er i forbindelse med alle sine initiativer i industrisektoren som følge 
af SMV'ernes afgørende rolle for udvikling og beskæftigelse;

9. understreger betydningen af at bevare europæisk industris magtposition ved hjælp af 
konkurrencepolitikken og åbne markeder og ønsker navnlig, at der tages hensyn til 
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tilpasningen af den europæiske lovgivningsramme samt de internationale regler og 
normer for handel med henblik på at fremme lige konkurrencevilkår på internationalt 
plan;

10. glæder sig over de partnerskabsgrupperinger, som Kommissionen har etableret, f.eks. 
CARS 21 og Gruppen På Højt Plan vedrørende tekstil- og beklædningsartikler; mener, at 
disse grupperinger er vigtige fora til styrkelse af EU's industripolitik;

11. minder om, at en ambitiøs politik i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder 
udgør et nøgleelement for industrivirksomhedernes, især SMV'ernes, konkurrenceevne, 
og mener derfor, at det er af afgørende betydning at nå til en aftale om EF-patent og en 
ordning for behandling af patentsager på EU-plan samt at styrke toldmyndighedernes 
bestræbelser på at bekæmpe forfalskninger;

12. støtter Kommissionens igangværende program til forenkling og forbedring af 
lovgivningsrammerne og lettelse af den administrative byrde;

13. minder om betydningen af moderne standardiseringssystemer og opfordrer 
Kommissionen til at fremskynde gennemførelsen af de nye metodestandarder, samtidig 
med at SMV'ernes behov respekteres, og SMV-repræsentanternes deltagelse styrkes;

14. opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag til et direktiv om oprettelse af et 
fælles konsolideret selskabsbeskatningsgrundlag mellem de medlemsstater, der ønsker 
det;

15. er stærkt bekymret over lægemiddelsektorens fremtid på lang sigt, navnlig over 
svaghederne inden for europæisk forskning og udvikling, samt over manglen på et 
effektivt fungerende indre marked i denne sektor; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage dette problem op til behandling så hurtigt som muligt;

16. opfordrer til, at der udarbejdes en bæredygtig industripolitik, navnlig med henblik på at 
fremme økologisk innovation, der tager hensyn til de klimaændringer, jorden er udsat for; 
opfordrer virksomhederne til at gribe de muligheder, som markedet for ny teknologi 
tilbyder, og til at koncentrere sig om at nedbringe CO2-emissionerne og den lokale 
forurening på den ene side og til at forbedre energieffektiviteten, i kombination med 
fremme af varige energikilder og sikker og bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne, 
på den anden side;

17. understreger vigtigheden af at etablere et marked for risikovillig kapital i hele EU ved at 
fjerne nuværende lovgivnings- og skattemæssige hindringer for investering af risikovillig 
kapital i Europas mest innovative små virksomheder;

18. opfordrer Kommissionen til at intensivere sin markedsmæssige kontrol af 
forsyningskæden for industri- og forbrugervarer, herunder distributions- og detailledet, 
med henblik på at sikre, at der er konkurrencevilkår i alle forsyningskædens faser;

19. hilser samhørighedspolitikkens væsentlige bidrag til at sikre industrisektorens 
konkurrenceevne velkommen og opfordrer medlemsstaterne til at koncentrere deres 
investeringer inden for rammerne af Den Europæiske Bank for Genopbygning og 
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Udvikling samt Den Europæiske Socialfond på områder, der fremmer vækst af 
menneskelig kapital, forskning, innovation, iværksætterånd og støtte til små og 
mellemstore virksomheder;

20. støtter Kommissionens tiltag med henblik på at underkaste alle nye lovforslag en 
omfattende og grundig konsekvensanalyse, idet der lægges særlig vægt på at undersøge, 
om forslaget vil få negative følger for det indre markeds funktion eller europæiske 
industris konkurrenceevne; opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til 
konkurrenceevnen som et kernemål i Lissabonstrategien, navnlig i forbindelse med 
lovforslag inden for forbrugerbeskyttelse, klima og miljø.
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