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PASIŪLYMAI
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A kadangi persvarstytos Lisabonos strategijos sėkmė ypač priklausys nuo naujovių srityje 
padarytos pažangos,

B. kadangi naujovėmis grindžiama įvairovė yra viena iš priemonių, leisiančių ES pasirengti 
globalizacijos iššūkiams,

C. kadangi  visuotinai priimtas naujovių skatinimo požiūris, kai derinamas technologinis 
spaudimas ir vartojimo poreikiai, nėra pakankamas ir todėl būtinas vienalaikis palankių 
rinkos sąlygų skatinimas, kuriuo būtų siekiama sukurti naujovėms palankią reguliavimo 
aplinką,

D. kadangi dėl gerai veikiančios vidaus rinkos, sustiprintos naująja paslaugų direktyva, 
didesnėje ir stabilesnėje ekonominėje erdvėje didėja konkurencija ir sukuriamos palankios 
sąlygos naujovėms, taip pritraukiamos didesnės investicijos ir skatinamas darbuotojų 
judumas,

E. kadangi turėtų būti pabrėžiama akademinių rezultatų panaudojimo, ypač MVĮ, svarba ir 
galimybių susipažinti su mokslinių tyrimų rezultatais, ypač susijusiais su naujovėmis 
socialiniais aspektais, svarba ir kadangi geografinė naujovėmis grindžiamų platformų 
koncentracija turi būti numatyta tokia, kad būtų sudarytos sąlygos panaudoti skirtingiems 
ES regionams būdingus įgūdžius ir įvairovę,

1. įsitikinęs, kad geresnis reglamentavimas, ypač  nereikalingų reglamentavimo sunkumų 
MVĮ palengvinimas, padėtų sudaryti geresnes rinkos sąlygas ir pažangiausiose rinkose 
pateiks naujovėmis grindžiamų gaminių ir paslaugų, ir kad geresnis reglamentavimas taip 
pat sustiprintų vartotojų tikėjimą ir pasitikėjimą;

2. įsitikinęs, kad greičiau nustačius pritaikomus europinius standartus bus galima paremti 
ypač paslaugų ir aukštųjų technologijų pažangiausių rinkų plėtrą ir tai paskatins juos 
taikyti pasaulio mastu, taigi Europos verslas bus pranašesnis, palyginti su kitais pasaulio 
veikėjais;

3. ragina Komisiją paskatinti ne tik Europos standartų priėmimą, bet ir jų taikymą, ypač apie 
tai paprastu būdu informuojant MVĮ; mano, kad vadovėliai ir aiškinamosios procedūros 
turėtų būti prieinami visomis oficialiosiomis ES kalbomis;

4. pažymi, kad dėl dabartinės patentų sistemos kyla grėsmė naujovėms, nes ji neatitinka kai 
kurių ekonomikos sričių poreikių; ragina Komisiją atlikti teisminių ginčų, susijusių su 
patentais, poveikio MVĮ tyrimą; taip pat ragina Komisiją įgyvendinti Parlamento 2006 m. 
spalio 12 d. rezoliuciją dėl Europos patentų politikos ateityje1;

5. džiaugiasi ES bendradarbiavimu su pasauliniu lygmeniu veikiančiomis reguliavimo 

  
1 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0416.
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institucijomis ir dėl standartizavimo tikisi greito bei veiksmingo techninių naujovių 
išleidimo į rinką;

6. džiaugiasi Europos Komisijos ketinimu paskelbti gaires, padėsiančias veiksmingai 
naudotis bendra teisine viešųjų pirkimų sistema, kuri ne tik skatintų konkurenciją, bet ir 
sudarytų sąlygas lanksčiau taikyti taisykles, be to taip būtų skatinamas kūrybingumas ir 
naujoviškų sprendimų diegimas;

7. ragina Europos Komisiją propaguoti keitimąsi pažangiausia patirtimi ir skatinti, kad būtų 
identifikuoti netinkamos patirties pavyzdžiai bei keičiamasi informacija apie tokius 
pavyzdžius mokymosi tikslais, skatinti geresnį bendrų technologinių iniciatyvų, kurios 
grindžiamos specializuota viešojo ir privačiojo sektorių partneryste, reglamentavimą, 
kuris paskatintų naujovių plėtrą taip pat ir mažiau išvystytuose ES regionuose;

8. mano, kad greitai steigiant vieno langelio principu veikiančius nacionalinius informacijos 
centrus ir remiant Europos informacijos centrus ir regioniniu, ir kitais lygmenimis 
vartotojams ir platesnei verslo bendruomenei bus suteikta skaidri prieiga prie 
informacijos; taip pat mano, kad tinkamai pateikta informacija yra esminė naujovėmis 
grįstos veiklos sąlyga ir kad šie centrai gali būti vertingi stiprinant bendradarbiavimą ir 
vienoje valstybėje narėje, ir tarp kelių valstybių;

9. pabrėžia, kad MVĮ labai svarbu turėti tinkamą naujovių diegimo finansavimą, ypač
pradiniuose verslo veiklos etapuose; taigi mano, kad  būtina remti nuostatą dėl 
mikrokreditų ir rizikos kapitalo, kai tai taip pat susiję su keliomis valstybėmis narėmis;

10. mano, kad vidaus rinkos sudaroma konkurencija skatina įmones investuoti į mokslinius 
tyrimus ir naujoves;

11. pabrėžia, kad reikia dėti pastangas, siekiant palengvinti tinkamą mokslinių tyrimų 
rezultatų panaudojimą versle, ypač mažų ir vidutinių įmonių veikloje (pasirūpinant, kad 
nebūtų pakenkta pagrindiniams moksliniams tyrimams), ir tiki, kad būtinas visa apimantis 
požiūris, kuriuo remiantis būtų nustatoma pusiausvyra tarp mokslo įstaigų ir verslo 
bendradarbiavimo stiprinimo bei vartotojų, pilietinės visuomenės ir aplinkos apsaugos 
interesų, ir į dalyvavimą įtraukti visus vietos veikėjus – viešąjį ir privatųjį sektorius;

12. džiaugiasi, kad Komisija planuoja priimti komunikatą, siekdama skatinti universitetų, kitų 
visuomeninių mokslinių tyrimų organizacijų ir pramonės sektoriaus keitimąsi žiniomis;
taip pat džiaugiasi naujomis Komisijos iniciatyvomis remti vadinamąją atvirą prieigą prie 
mokslinių žinių, kuria būtų siekiama gerinti jų sklaidą;

13. ypač remia iniciatyvas, kuriomis, skatinant naujovių taikymą socialinėje srityje,  
stiprinama profesinė ar socialinė įtrauktis,  būtent naujovės, susijusios su lyčių lygybe, 
vartotojų sveikata ir saugumu, judumo klausimais ir, remiantis pagyvenusių žmonių 
gyvenimo patirtimi sprendžiant problemas, turėtų būti atsižvelgiama į jų poreikius, 
kadangi tai didėjanti gyventojų grupe, turinti didelę perkamąją galią; 

14. mano, kad, siekiant užtikrinti didesnį visuomenės pritarimą prekėms ir paslaugoms, 
sukurtoms pasitelkus mokslinius tyrimus, būtina taikyti tinkamas vartotojų apsaugos 
priemones pasitikėjimo ir saugumo lygmenims pagerinti;
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15. pabrėžia, kad naujovės yra Europos visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo priemonė, o 
ne savaiminis tikslas; taigi mano, kad, jei konkurencija ir prekių bei paslaugų 
liberalizavimas padeda siekti su naujovėmis susijusio tikslo, turi būti laikomasi nuostatų 
dėl stebėjimo ir vartotojų apsaugos, kai tai pateisinama visuomenės interesais;

16. mano, kad būtina sumažinti kliūtis laisvam gamybos veiksnių ir gaminių judėjimui vidaus 
rinkoje, atsižvelgiant į tai, kad taip galima padėti apsaugoti lengvesnę prieigą prie rizikos 
kapitalo ir užtikrinti mokslininkų, naujoviškų technologinių gaminių ir paslaugų judumą 
bei geresnę žinių sklaidą, be to, visa tai prisidėtų prie tikros Europos naujovių erdvės 
plėtros;

17. ragina įmones dalį savo pelno investuoti į tyrimus ir technologijų plėtrą;

18. ragina Komisiją ir toliau dėti pastangas siekiant pašalinti  naujų pažangių rinkų, 
skatinančių naujovių radimąsi, kūrimo ir plėtros kliūtis;

19. mano, kad su paslaugų pramone susiję naudingi naujovėmis grindžiami sprendimai turėtų 
būti svarstomi plačiau, ir tiki, kad tolesnis kliūčių prekių, paslaugų, kapitalo ir asmenų, 
įskaitant darbuotojus, judėjimui ir steigimosi laisvei šalinimas paskatins naujoves.
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