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JAVASLATOK
A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja be a 
következő javaslatokat:

A. mivel a felülvizsgált lisszaboni stratégia sikere különösen az innováció terén elért 
haladástól függ,

B. mivel az innováció útján megvalósított sokféleség az egyik olyan út, amelynek révén az 
EU megfelelhet a globalizáció kihívásainak,

C. mivel az innováció ösztönzésének hagyományos megközelítése, amely a „technológia 
előmozdító hatását” ötvözi a „kereslet által vezérelt húzóhatással”, önmagában nem 
elégséges, és ezzel egyidejűleg a kedvező piaci feltételek megteremtésére van szükség az 
innovációt előmozdító szabályozási környezetet megteremtése érdekében,

D. mivel a jól működő belső piac, amelyet a szolgáltatásokról szóló új irányelv is támogat, 
kedvező innovációs környezetet teremt azzal, hogy fokozza a versenyt egy nagyobb és 
stabilabb gazdasági térségben, amely így jelentősebb befektetéseket vonz és ösztönzi a 
munkavállalók mobilitását,

E. mivel hangsúlyozni kell mind a tudományos eredmények átadását – különösen a KKV-k 
számára –, mind pedig a kutatási eredmények elérhetőségét, különösen a szociális 
dimenzióval bíró innovációk tekintetében; és mivel az innovációs platformok földrajzi 
koncentrációját úgy kell kezelni, hogy kihasználják a különböző EU-régiókban feltárt 
szakértelmet és sokféleséget,

1. szilárd véleménye, hogy a jobb szabályozás, különösen a KKV-kra háruló szükségtelen 
szabályozási terhek mérséklése ösztönözni fogja a kedvező piaci feltételeket, és segíthet 
abban, hogy új, innovatív termékeket és szolgáltatásokat vezessenek be a vezető piacokra,
a jobb szabályozás pedig a fogyasztói bizalmat is növelni fogja;

2. meggyőződése, hogy az együttműködtethető európai szabványok gyorsabb létrehozása 
segítheti a vezető szolgáltatási piacok és különösen a csúcstechnológiai területek 
fejlődését, illetve hozzájárulhat ezek világszinten történő alkalmazásához, amivel 
előnyhöz juttatja az európai vállalkozásokat más globális szereplőkkel szemben;

3. felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze az európai normák elfogadása mellett azok
alkalmazását is, különösen azzal, hogy ezeket egyszerű módon közli a KKV-kkal; úgy 
véli továbbá, hogy a kézikönyveket és az eljárások leírásait az EU valamennyi hivatalos 
nyelvén rendelkezésre kell bocsátani;

4. rámutat arra a tényre, hogy a jelenlegi szabadalmi rendszer fenyegetést jelent az 
innovációra, mivel nem felel meg egyes gazdasági területek igényeinek; felhívja a 
Bizottságot, hogy készítsen tanulmányt a szabadalmi jogvitáknak a KKV-kra gyakorolt 
hatásáról; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy tegyen eleget a Parlament 2006. október 
12-i, az Európai szabadalmi politika jövőjéről szóló állásfoglalásában 
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megfogalmazottaknak1;

5. üdvözli az Európai Unió és a világszintű szabályozási testületek együttműködését, és 
technológiai innovációk szabványosítás útján történő gyors és hatékony megjelenésére 
számít;

6. üdvözli, hogy a Bizottság iránymutatásokat kíván közzétenni az egységes szerkezetbe 
foglalt közbeszerzési jogi keret lehető leghatékonyabb kihasználásával kapcsolatban, 
amely nem csak a versenyt mozdítja elő, hanem rugalmasabbá is teszi a szabályokat, ezzel 
ösztönözve az innovatív megoldások és a kreativitás kibontakozását;

7. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a legjobb gyakorlatok cseréjét és helytelen 
gyakorlatokból nyert tapasztalatok azonosítását és cseréjét, különösen annak érdekében, 
hogy előmozdítsa a magán- és a közszféra szakosodott partnerségein alapuló közös 
technológiai kezdeményezések hatékonyabb szabályozását, ami az EU legkevésbé fejlett 
régióiban is ösztönözné az innováció fejlesztését;

8. véleménye szerint az egységes nemzeti kapcsolattartási pontok gyors kiépítése és az 
európai információs központok regionális és egyéb szinteken történő támogatása a 
fogyasztók és a tágabb üzleti közösség számára átlátható hozzáférést biztosít az 
információhoz; emellett úgy ítéli meg, hogy a gyorsan rendelkezésre bocsátott fontos 
információ alapvető tényezője az innovatív tevékenységeknek, és ezek a központok ezért 
a nemzeti határokon belüli együttműködés elmélyítését illetően és a határon átnyúló 
együttműködéssel kapcsolatosan igen értékesek;

9. hangsúlyozza, hogy a KKV-k számára alapvető fontosságú, hogy hozzáférjenek a 
megfelelő finanszírozáshoz, különösen az üzleti tevékenységük korai szakaszaiban; úgy 
véli továbbá, hogy a határon átnyúló kontextusban is támogatni kell a mikrohitel- és 
kockázatitőke-nyújtást;

10. nézete szerint a belső piac által generált nagyobb mértékű verseny arra ösztönzi a 
vállalatokat, hogy fokozzák a kutatás és az innováció finanszírozását;

11. hangsúlyozza, hogy az erőfeszítéseket arra kell összpontosítani, hogy elősegítsék a 
kutatási eredmények piacképes termékekbe való átültetését különösen a KKV-k számára 
(miközben ügyelni kell arra, hogy ne fojtsák el az alapkutatásokat), és úgy véli, hogy egy 
holisztikusabb megközelítésre van szükség, amely a fogyasztók, a civil társadalom és a 
környezet érdekeinek figyelembevételével mérlegeli a kutatás és az üzleti szektorok 
közötti szorosabb együttműködést, és bevon valamennyi (állami és magán) szereplőt;

12. üdvözli a tényt, hogy a Bizottság közleményt tervez elfogadni az egyetemek és más állami 
kutatási szervezetek és az ipar közötti tudástranszfer előmozdítása érdekében; üdvözli 
továbbá a Bizottságnak a tudományos ismeretekhez való „nyílt hozzáférés” 
előmozdítására irányuló, legújabb kezdeményezéseit, amelyek célja az ilyen ismeretek 
terjesztésének javítása;

13. erőteljesen bátorítja azokat kezdeményezéseket, amelyek a társadalmi szempontból is 

  
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0416.
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alkalmazható innovációk támogatásával javítják a szakmai és társadalmi integrációt, 
nevezetesen a nemek közötti egyenlőséggel, a fogyasztók egészségvédelmével és 
biztonságával és a mobilitással foglalkozó kezdeményezéseket, valamint azokat, amelyek 
az időskorúak (e nagy vásárlóerővel rendelkező, növekvő számú népességnek az) 
igényeivel foglalkoznak, merítve e csoportnak a problémamegoldásban egy élet során 
szerzett tapasztalataiból;

14. úgy ítéli meg, hogy annak érdekében, hogy szélesebb körű nyilvános elfogadottságot 
biztosítsanak a kutatás eredményeként létrejövő áruknak és szolgáltatásoknak, megfelelő 
fogyasztóvédelmi eszközök szükségesek a bizalom és a biztonság szintjének növeléséhez;

15. hangsúlyozza, hogy az innováció az európai polgárok életminősége javításának csak 
eszköze, de önmagában nem cél; ennek megfelelően nézete szerint bár a piaci verseny, 
valamint az áruk és szolgáltatások liberalizálása hozzájárul az adott célkitűzés eléréséhez 
az innováció szempontjából, ezekhez – ha a közérdek ezt indokolja – nyomon követési és 
fogyasztóvédelmi rendelkezéseknek kell társulniuk;

16. szükségesnek ítéli a belső piacon a tőke és az áruk szabad mozgása előtt álló akadályok 
csökkentését, mivel ez segíthet a kockázati tőkéhez való könnyebb hozzáférés 
biztosításában, egyúttal lehetővé téve a kutatók és a technológiailag innovatív áruk és 
szolgáltatások mobilitását, illetve a fejlettebb ismeretáramlást, amelyek mind 
hozzájárulnak egy valódi európai innovációs térség kialakulásához;

17. felhívja a vállalatokat, hogy bevételük egy részét fordítsák kutatásra és technológiai 
fejlesztésre;

18. sürgeti a Bizottságot, hogy folytassa azon erőfeszítéseit, amelyek célja az innovációt 
ösztönző új vezető piacok létrehozása és fejlesztése előtt álló akadályok felszámolása;

19. véleménye szerint jobban fontolóra kell venni a szolgáltatási szektorra jellemző hasznos 
innovatív megoldásokat, és úgy véli, hogy az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad
mozgása, valamint a személyek a szabad letelepedése és mozgása előtt álló akadályok 
felszámolása ösztönözni fogja az innovációt.
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