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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва Комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика, в качеството й на водеща, да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че успехът на преразгледаната Лисабонска стратегия ще зависи 
конкретно от напредъка, отбелязан в областта на иновациите,

Б. като има предвид, че многообразието чрез иновации е един от пътищата, откриващи 
се пред ЕС за отговор на предизвикателствата на глобализацията,

В. като има предвид, че традиционният подход за стимулиране на иновациите, който 
съчетава технологичния напредък и привличането на търсенето, сам по себе си не е 
достатъчен и изисква едновременно с това поддържане на благоприятни пазарни 
условия за създаване на регулаторна среда, която съдейства за иновациите,

Г. като има предвид, че добре функциониращият вътрешен пазар, подкрепен от новата 
директива за услугите, създава благоприятна среда за иновации чрез засилената 
конкуренция в едно по-голямо и по-стабилно икономическо пространство, като 
привлича повече инвестиции и насърчава мобилността на работниците,

Д. като има предвид, че би следвало да се постави ударение върху трансфера на 
академични резултати, по-специално в малките и средни предприятия, както и 
върху достъпността на научноизследователски резултати, особено за иновации със 
социално измерение, и като има предвид, че би следвало да се реши въпросът с 
географската концентрация на иновационните платформи, така че да се използват 
уменията и многообразието в различни региони на ЕС;

1. Изразява твърдото становище, че по-доброто регламентиране, по-специално 
намаляването на ненужната регулаторна тежест върху малките и средни 
предприятия, ще съдейства за благоприятни пазарни условия и за пускането на 
нови иновационни продукти и услуги на водещите пазари. По-доброто регулиране 
също така ще повиши потребителското доверие;

2. Изразява убеждение, че установяването на съвместими помежду си европейски 
стандарти бързо би помогнало, по-конкретно в подкрепата за развитието на 
водещите пазари в областите на услугите и високите технологии, и ще допринесе за 
тяхното прилагане на световно ниво, като по този начин се осигури предимство на 
европейските компании пред други световни фактори;

3. Приканва Комисията да насърчава не само приемането, но и прилагането на 
европейски стандарти, по-конкретно като ги съобщава на МСП по ясен начин; би 
следвало да са налице наръчници и процедури за обяснение на всички официални 
езици на ЕС;

4. Посочва факта, че текущата патентна система представлява заплаха за иновациите, 
тъй като не отговаря на потребностите на някои стопански отрасли; кани Комисията 
да проведе проучване относно въздействието върху МСП на съдебните спорове за 
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патенти; също така приканва Комисията да приложи резолюцията на Парламента от 
12 октомври 2006 г. относно бъдещата патентна политика в Европа1;

5. Приветства сътрудничеството на Европейския съюз с регулаторни органи на 
световно равнище и очаква бързо и ефикасно разгръщане на техническите 
иновации посредством стандартизация;

6. Приветства намерението на Европейската комисия да публикува насоки с оглед на 
най-ефективно използване на консолидираната правна рамка в областта на 
възлагането на обществени поръчки, с което не само се насърчава конкуренцията, 
но и правилата стават по-гъвкави, което стимулира приемането на иновационни 
решения и творческия подход;

7. Приканва Европейската комисия да поощрява обмена на най-добри практики както 
и формулирането и обмена на поуки от погрешни практики, за да помогне по-
специално като подкрепя съвместни технологически инициативи,  основаващи се на 
специализирани публично-частни партньорства, които биха стимулирали 
развитието на иновациите също и в по-малко развитите региони на ЕС;

8. Изразява становище, че бързото изграждане на единни пунктове за връзка и 
подкрепящи Европейски информационни центрове на регионално и на други нива 
ще осигури на потребителите и на широката предприемаческа общественост 
прозрачен достъп до информация; счита също, че подходящата и навременно 
предоставена информация е ключов фактор за иновационните дейности, и 
следователно тези центрове могат да бъдат актив за засилване на сътрудничеството 
в рамките на националните граници и в контекста на трансграничното 
сътрудничество;

9. Подчертава, че за МСП е жизненоважно да имат достъп до съответно финансиране 
за иновациите, особено на ранни етапи от предприемаческата им дейност; вярва, 
следователно, че е необходимо да се подпомага предоставянето на микрокредити и 
на рисков капитал също и в трансграничен контекст;

10. Очаква, че засилената конкуренция, създадена от вътрешния пазар, насърчава 
компаниите да увеличат финансирането за изследователска дейности и иновации;

11. Подчертава, че усилията би следвало да са насочени най-вече към стимулиране на 
трансфера на научноизследователски резултати в продаваеми продукти, по-
специално за малки и средни предприятия (като се внимава да не се спират важни 
научни изследвания) и счита, че е необходим по-широк подход, който установява 
равновесие между по-тясното сътрудничество на изследователския и корпоративния 
сектори, от една страна, и интересите на потребителите, гражданското общество и 
околната среда - от друга, и включва всички местни фактори (публични и частни);

12. Приветства факта, че Комисията планира да приеме съобщение за насърчаване 
трансфера на познание между университетите и другите публични изследователски 
организации и промишлеността; също така приветства неотдавнашната инициатива 

  
1 Приети текстове, P6_TA(2006)0416.
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на Комисията да насърчи „Отворен достъп” до научно познание, който е насочен 
към подобряване на разпространението;

13. Силно насърчава инициативи, които подобряват професионалното или социално 
приобщаване чрез стимулиране на иновации със социално приложение, а именно 
иновации, свързани с равнопоставеността на половете, потребителското здраве и 
безопасност, проблеми на мобилността и потребностите на хората в напреднала 
възраст (растяща група от населението с висока покупателна способност) чрез 
използване на придобития през живота им опит при решаването на проблеми;

14. Счита, че с цел да се осигури широко обществено одобрение за стоки и услуги, 
които са плод на изследователска дейност, са необходими подходящи инструменти 
за защита на потребителите, които да повишат равнището на доверие и безопасност;

15. Изтъква, че иновациите са средство за подобряване на жизнения стандарт на 
европейските граждани, а не самоцел; счита, че затова конкуренцията и 
либерализацията на пазара на стоки и услуги помагат за постигането на тази цел на 
иновациите, но трябва да се съпътстват от мерки за контрол и защита на 
гражданите, където това е оправдано от обществения интерес;

16. Счита за необходимо да се намалят пречките пред свободното движение на фактори 
и продукти на вътрешния пазар, предвид това че по този начин може да се осигури 
по-лесен достъп до рисков капитал, като същевременно се гарантират мобилността 
на изследователи и на технологически иновационни стоки и услуги и подобреният 
поток на познанието, които допринасят за развитието на истинско Европейско 
иновационно пространство;

17. Приканва дружествата да вложат част от печалбата си обратно в изследвания и 
технологично развитие; 

18. Призовава настоятелно Комисията да продължи усилията за премахване на 
пречките за създаване и развитие на нови водещи пазари, които биха допринесли за 
иновациите;

19. Изразява становището, че би следвало да се обърне по-голямо внимание на полезни 
иновационни решения, специфични за сектора на услугите, и смята, че 
продължаващото премахване на бариерите за движението на продукти и услуги ще 
стимулира иновациите.
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