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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 indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at en vellykket gennemførelse af den reviderede Lissabon-strategi navnlig 
vil afhænge af de fremskridt, der gøres inden for innovation,

B. der henviser til, at mangfoldighed gennem innovation er en af de metoder, EU kan benytte 
for at klare de udfordringer, som globaliseringen frembyder,

C. der henviser til, at den konventionelle tilgang til at give innovationen fremdrift, at 
kombinere teknologiske impulser og øget efterspørgsel, ikke i sig selv er tilstrækkeligt og 
kræver samtidig fremme af gunstige markedsvilkår for at skabe lovgivningsmæssige 
rammer, der fremmer innovation,

D. der henviser til, at et velfungerende indre marked støttet af det nye direktiv om 
tjenesteydelser skaber et gunstigt miljø for innovation gennem øget konkurrence i et større 
og mere stabilt økonomisk område, hvilket tiltrækker større investeringer og fremmer 
arbejdstagernes mobilitet,

E. der henviser til, at der bør lægges vægt på både overførsel af videnskabelige resultater, 
navnlig til SMV'er, og adgang til forskningsresultater, navnlig for innovation med en 
social dimension, og at den geografiske koncentration af innovationsplatforme bør tages 
op for at gøre brug af de færdigheder og den mangfoldighed, der findes i forskellige EU-
regioner,

1. er af den faste overbevisning, at bedre regulering, navnlig lettelse af unødvendige 
lovgivningsmæssige krav til SMV'er, vil fremme gunstige markedsvilkår og bidrage til 
lancering af nye, innovative produkter og tjenesteydelser på førende markeder, og at bedre 
regulering vil også øge forbrugernes tillid;

2. er overbevist om, at en hurtigere fastlæggelse af indbyrdes kompatible europæiske 
standarder vil bidrage til at støtte udviklingen af førende markeder inden for navnlig 
tjenesteydelser og højteknologi samt bidrage til anvendelse af disse standarder på 
verdensplan og således give de europæiske virksomheder en fordel i forhold til andre 
aktører på verdensmarkedet;

3. anmoder Kommissionen om at opfordre til ikke blot vedtagelse, men også anvendelse af 
europæiske standarder ved især at give SMV'erne meddelelse herom på en enkel måde; 
finder, at håndbøger og forklaringer af procedurer bør være tilgængelige på alle EU's 
officielle sprog;

4. påpeger, at det nuværende patentsystem er en trussel mod innovationen, da det ikke 
opfylder behovet på visse økonomiske områder; opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre en undersøgelse af patenttvisters konsekvenser for SMV'er; opfordrer 
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ligeledes Kommissionen til at gennemføre Parlamentets beslutning af 12. oktober 2006 
om den fremtidige patentpolitik i Europa1;

5. glæder sig over EU's samarbejde med tilsynsmyndigheder verden over og forventer en 
hurtig og effektiv gennemførelse af tekniske innovationer gennem standardisering;

6. glæder sig over Kommissionens planer om at offentliggøre retningslinjer for, hvordan der 
bedst muligt kan gøres brug af de konsoliderede retlige rammer inden for offentlige 
indkøb, hvilket ikke blot fremmer konkurrencen, men også gør reglerne mere fleksible, 
hvorved anvendelse af innovative løsninger og kreativitet fremmes;

7. opfordrer Kommissionen til at fremme udveksling af bedste praksis og identificering og 
udveksling af erfaringer med illoyal forretningspraksis for især at fremme bedre 
regulering af fælles teknologiske initiativer baseret på specialiserede offentlig-private
partnerskaber, hvilket også vil kunne fremme innovation i mindre udviklede EU-regioner;

8. mener, at hurtig oprettelse af nationale kvikskranker og støtte til de europæiske 
informationscentre på regionalt plan såvel som på andre planer vil sikre gennemsigtig 
adgang til information for forbrugerne og erhvervslivet som helhed; mener endvidere, at 
relevant information, der gives straks, er en nøglefaktor for innovative aktiviteter, og at 
disse centre således kan blive et aktiv for udvidelsen af samarbejdet inden for de nationale 
grænser og i forbindelse med grænseoverskridende samarbejde;

9. fremhæver, at det er af afgørende betydning for SMV'erne, at de har adgang til 
tilstrækkelig finansiering af innovation, især i de tidlige faser af deres erhvervsaktiviteter; 
mener, at det derfor er nødvendigt at støtte tilrådighedsstillelse af mikrokreditter og 
risikovillig kapital, også i grænseoverskridende sammenhæng;

10. venter, at skærpet konkurrence som følge af det indre marked vil opmuntre 
virksomhederne til at øge finansieringen af forskning og innovation;

11. understreger, at bestræbelserne bør fokuseres på en lettelse af omdannelsen af 
forskningsresultater til salgbare produkter navnlig for SMV'er (idet det skal sikres, at 
grundforskningen ikke undertrykkes), og mener, at der er behov for en mere holistisk 
tilgang, baseret på en balance mellem et snævrere samarbejde mellem forsknings- og 
forretningssektoren og forbrugernes, civilsamfundets og miljøets interesser og med 
inddragelse af alle de lokale aktører (offentlige og private);

12. glæder sig over, at Kommissionen planlægger at forelægge en meddelelse om bedre 
overførsel af viden mellem universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner og 
industrien; glæder sig ligeledes over Kommissionens nye initiativ til fremme af "åben 
adgang" til videnskabelig viden, der er rettet mod at fremme udbredelsen af denne viden;

13. støtter kraftigt initiativer, der forbedrer faglig og social rummelighed ved at fremme 
innovation med sociale anvendelsesmuligheder, navnlig innovation, der sigter mod
ligestilling mellem mænd og kvinder, forbrugernes sundhed og sikkerhed, 

  
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0416.
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mobilitetsspørgsmål og de ældres behov (en voksende befolkningsgruppe med høj 
købekraft) ved at trække på deres livslange erfaring med løsning af problemer;

14. mener, at der, for at sikre en bredere accept i befolkningen af varer og tjenesteydelser, der 
er resultatet af forskning, er behov for passende forbrugerbeskyttelsesinstrumenter for at 
øge tillids- og sikkerhedsniveauet;

15. fremhæver, at innovation er en metode til at fremme EU-borgernes livskvalitet og ikke et 
mål i sig selv; mener derfor, da konkurrence og liberalisering af varer og tjenesteydelser 
bidrager til opfyldelse af de fastsatte målsætninger med hensyn til innovation, at denne 
konkurrence og liberalisering skal ledsages af overvågning og 
forbrugerbeskyttelsesbestemmelser, hvor dette er begrundet i hensynet til almenhedens
interesser;

16. mener, at det er nødvendigt at mindske hindringerne for produktionsfaktorers og 
produkters frie bevægelighed i det indre marked, da dette kan bidrage til at sikre lettere 
adgang til risikovillig kapital, samtidig med at der sikres mobilitet for forskere og 
teknologisk innovative varer og tjenesteydelser samt en bedre vidensformidling, hvilket
alle er faktorer, som bidrager til udvikling af et ægte europæisk innovationsområde;

17. opfordrer virksomhederne til at geninvestere en del af deres fortjeneste i forskning og 
teknologisk udvikling;

18. opfordrer Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at fjerne hindringer for 
skabelse og udvikling af nye, førende markeder, der fremmer innovation;

19. mener, at der i højere grad bør tages hensyn til nyttige innovative løsninger, der er 
specifikke for tjenesteydelsesindustrien, og mener, at den fortsatte fjernelse af hindringer 
for den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og kapital, etableringsfriheden og den 
frie bevægelighed for arbejdstagere vil fremme innovationen.
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