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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že úspěch revidované Lisabonské strategie bude záviset zejména na 
pokroku v oblasti inovací,

B. vzhledem k tomu, že rozmanitost prostřednictvím inovací je jednou z cest otevřených EU 
pro zvládnutí výzev globalizace,

C. vzhledem k tomu, že konvenční přístup ke stimulaci inovací, v němž se spojuje pokrok 
techniky a síla poptávky, není sám osobě dostatečný a musí být zároveň podporován 
příznivými podmínkami na trhu, aby došlo k vytvoření takového právního prostředí, které 
vede k inovaci,

D. vzhledem k tomu, že dobře fungující vnitřní trh podporovaný novou směrnicí o službách, 
vytváří příznivé prostředí pro inovaci prostřednictvím intenzivnější hospodářské soutěže 
v rozsáhlejším a stabilnějším hospodářském prostoru, který vede k vynakládání větších 
investic a podporuje mobilitu pracovních sil;

E. vzhledem k tomu, že by mělo být zdůrazňováno jak předávání výsledků v akademické 
oblasti, zejména malým a středním podnikům, tak dostupnost výsledků výzkumu, zejména 
pro inovace se společenským rozměrem, a vzhledem k tomu, že geografické soustředění 
platforem inovace by mělo být vyřešeno tak, aby docházelo k využití dovedností a 
rozmanitosti, které existují v různých regionech EU;

1. je pevně přesvědčen, že lepší právní úprava, zejména omezení nadbytečné právní zátěže 
malých a středních podniků, podnítí příznivé tržní podmínky a napomůže zavedení 
nových inovačních produktů a služeb na rozhodujících trzích a že lepší právní úprava také 
zvýší důvěru spotřebitelů;

2. je přesvědčen, že rychlejší stanovení interoperabilních evropských standardů pomůže 
podpořit rozvoj rozhodujících trhů zejména v oblasti služeb a špičkových technologií a 
přispěje k jejich uplatnění na světové úrovni, a tím poskytne evropským podnikům 
výhodu nad jinými světovými hráči;

3. vyzývá Komisi, aby podpořila nejen přijetí, ale také uplatňování evropských standardů, 
zejména tím, že je bude sdělovat malým a středním podnikům jednoduchým způsobem; 
domnívá se, že příručky a výkladové postupy by měly být dostupné ve všech úředních 
jazycích EU;

4. zdůrazňuje, že současný patentový systém je hrozbou pro inovace, neboť neodpovídá 
potřebám některých hospodářských oblastí; vyzývá Komisi, aby provedla studii dopadu 
patentových sporů na malé a střední podniky; vyzývá rovněž Komisi, aby realizovala 
usnesení Parlamentu ze dne 12. října 2006 o budoucí patentové politice v Evropě1;

  
1 Texty přijaté tohot dne, P6_TA(2006)0416.
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5. vítá spolupráci EU s celosvětovými regulačními orgány a očekává rychlé a účinné 
rozšiřování technických inovací prostřednictvím standardizace;

6. vítá záměr Komise zveřejnit pokyny pro co nejúčinnější využití konsolidovaného 
právního rámce v oblasti veřejných zakázek, který nejen podpoří hospodářskou soutěž, ale 
také zvýší pružnost pravidel a tím podnítí inovační řešení a tvořivost;

7. vyzývá Komisi, aby podpořila výměny osvědčených postupů a aby podněcovala 
zjišťování a výměnu poznatků plynoucích z nevhodných postupů, a to zejména s cílem 
podporovat lepší právní úpravu společných technických iniciativ založených na 
specializovaných partnerstvích veřejného a soukromého sektoru, což by stimulovalo 
rozvoj inovací i v méně rozvinutých regionech EU;

8. je toho názoru, že rychlé vytvoření vnitrostátních jednotných kontaktních míst a podpora 
evropských informačních center na regionální i jiné úrovni poskytne spotřebitelům a širší 
obchodní komunitě transparentní přístup k informacím; dále zastává názor, že relevantní a 
rychle poskytnuté informace jsou klíčovým faktorem pro inovační aktivity a že tato centra 
mohou být proto přínosem pro prohloubení spolupráce v rámci vnitrostátních hranic i 
v rámci přeshraniční spolupráce;

9. zdůrazňuje, že pro malé a střední podniky je zásadní, aby měly přístup k přiměřenému 
financování inovací, zejména v raných stádiích jejich obchodní činnosti; domnívá se, že je 
proto nezbytné podpořit poskytování mikroúvěrů a rizikového kapitálu také 
v přeshraničním kontextu;

10. očekává, že větší hospodářská soutěž vytvořená vnitřním trhem povzbudí společnosti, aby 
urychlily financování výzkumu a inovace;

11. zdůrazňuje, že je třeba usilovat o snazší přetváření výsledků výzkumu v produkty, které 
lze uvádět na trh, a to zejména pro malé a střední podniky (přičemž je třeba dbát na to, 
aby nedošlo k utlumení základního výzkumu), a věří, že je nutný celostnější přístup, který 
uvede do rovnováhy užší spolupráci mezi oblastí výzkumu a oblastí obchodu a zájmy 
spotřebitelů, občanské společnosti a hlediska životního prostředí, a zahrne všechny místní 
aktéry (veřejné i soukromé);

12. vítá skutečnost, že Komise plánuje přijmout sdělení o propagaci převodu znalostí mezi 
univerzitami a jinými veřejnými výzkumnými organizacemi a průmyslem; rovněž vítá 
nedávné iniciativy Komise na propagaci „otevřeného přístupu“ k vědeckým poznatkům, 
jehož cílem je zlepšení jejich šíření;

13. důrazně podporuje iniciativy, které zlepšují profesní nebo sociální začlenění tím, že 
podporují inovace se společenským uplatněním, zejména inovace řešící otázky v oblasti 
rovnosti mužů a žen, zdraví a bezpečnosti spotřebitelů, mobility i potřeby starších občanů 
(rostoucí skupiny obyvatelstva s velkou kupní sílou) tím, že využívá jejich celoživotních 
zkušeností při řešení problémů;

14. zastává názor, že k tomu, aby bylo zajištěno přijetí zboží a služeb, jež jsou plody 
výzkumu, širokou veřejností, jsou potřebné vhodné nástroje ochrany spotřebitele ke 
zlepšení míry důvěry a bezpečnosti;
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15. zdůrazňuje, že inovace je prostředkem ke zlepšení kvality života občanů EU, a není proto 
samoúčelná; v souladu s tím je toho názoru, že zatímco hospodářská soutěž a liberalizace 
zboží a služeb přispívá k dosažení stanoveného cíle ohledně inovací, musí být tyto 
doprovázeny sledováním a ustanoveními na ochranu spotřebitele tam, kde je to 
odůvodněno veřejným zájmem;

16. zastává názor, že je nezbytné omezit překážky volného pohybu výrobních faktorů a zboží 
na vnitřním trhu, pokud to může pomoci zajistit snadnější přístup k rizikovému kapitálu, 
při zajištění mobility výzkumných pracovníků a technologicky inovačního zboží a služeb 
a zlepšení toku znalostí, což ve svém souhrnu přispívá k rozvoji skutečného evropského 
inovačního prostoru;

17. vyzývá společnosti, aby investovaly část svého zisku do výzkumu a technologického 
rozvoje;

18. naléhá na Komisi, aby pokračovala ve svém úsilí odstranit překážky vytvoření a rozvoje 
nových rozhodujících trhů, které jsou přínosem pro inovaci;

19. zastává názor, že je zapotřebí lépe oceňovat užitečná inovační řešení speciálně pro odvětví 
služeb, a domnívá se, že pokračující odstraňování překážek volného pohybu zboží, služeb 
a kapitálu, svobody usazování a volného pohybu osob včetně pracovníků tuto inovaci 
bude stimulovat. 
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