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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā pārskatītās Lisabonas stratēģijas panākumi būs atkarīgi jo īpaši no progresa, kas 
panākts inovāciju jomā;

B. tā kā inovāciju rezultātā panāktā dažādība ir viens no veidiem, kā Eiropas Savienībai 
risināt globalizācijas problēmas;

C. tā kā tradicionālā pieeja inovāciju attīstībai, apvienojot tehnoloģisko progresu un 
pieprasījuma „vilcējspēku”, nav pietiekama un ir vajadzīga vienlaicīga labvēlīgu tirgus 
apstākļu veicināšana, lai varētu veidot tādu normatīvo vidi, kas sekmētu inovāciju 
attīstību;

D. tā kā jaunās Pakalpojumu direktīvas atbalstītais sekmīgi funkcionējošais iekšējais tirgus 
rada labvēlīgu vidi inovācijām, palielinot konkurenci plašākā un stabilākā ekonomiskajā 
zonā, piesaistot lielākas investīcijas un veicinot darbaspēka pārvietošanos;

E. tā kā ir jāakcentē gan akadēmisko rezultātu nodošana īpaši MVU, gan izpētes rezultātu 
pieejamība, lai ieviestu galvenokārt inovācijas ar sociālo dimensiju, un tā kā ir jāpievēršas 
jautājumam par inovāciju platformu ģeogrāfisko koncentrēšanos, lai būtu iespējams 
izmantot iemaņas un daudzveidību, kas pastāv dažādos ES reģionos,

1. ir stingri pārliecināts, ka labāki noteikumi, īpaši tādi, kas atvieglotu MVU no nevajadzīgā 
likumos ietverto nosacījumu sloga, sekmēs labvēlīgāku tirgus apstākļu veidošanos un 
veicinās jaunu novatorisku preču un pakalpojumu ieviešanu vadošajos tirgos. Labāki 
noteikumi uzlabos arī patērētāju uzticību un paļāvību;

2. ir pārliecināts, ka, ātrāk nosakot sadarbspējīgus Eiropas standartus, tiks atbalstīta vadošo 
tirgu attīstība it īpaši pakalpojumu un progresīvo tehnoloģiju jomās un tiks veicināta to 
izmantošana pasaules mērogā, tādējādi Eiropas uzņēmumiem nodrošinot lielākas 
priekšrocības nekā citiem pasaules līmeņa uzņēmumiem;

3. aicina Komisiju sekmēt ne tikai Eiropas standartu pieņemšanu, bet arī to izmantošanu, jo 
īpaši — vienkārši un saprotami informējot par tiem MVU; uzskata, ka rokasgrāmatām un 
procedūru skaidrojumiem jābūt pieejamiem visās ES oficiālajās valodās;

4. norāda, ka pašreizējā patentu sistēma apdraud inovācijas, jo tā neapmierina dažu 
ekonomikas nozaru vajadzības; aicina Komisiju veikt pētījumu par to, kā mazos un 
vidējos uzņēmumus ietekmē tiesas prāvas, kas saistītas ar patentiem; aicina Komisiju 
īstenot Parlamenta 2006. gada 12. oktobra rezolūciju par turpmāko Eiropas patentu 
politiku1;

5. atzinīgi vērtē ES sadarbību ar pasaules regulatīvajām iestādēm un sagaida ātru un 
efektīvu tehnisko inovāciju attīstību, veicot standartizāciju;

  
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0416.
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6. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas nodomu publicēt vadlīnijas par vienotā tiesiskā 
regulējuma efektīvāku izmantošanu publiskā iepirkuma procedūrās, kas ne tikai veicina 
konkurenci, bet arī padara likumus pielāgojamākus, tādējādi sekmējot inovatīvu 
risinājumu un radošas pieejas izmantošanu;

7. lai jo īpaši sekmētu labāku noteikumu izstrādi kopīgām un uz publiskā un privātā sektora 
partnerību balstītām tehnoloģiskām iniciatīvām un tādējādi atbalstot inovāciju attīstību arī 
mazāk attīstītos ES reģionos, aicina Eiropas Komisiju veicināt paraugprakses apmaiņu, 
negatīvās pieredzes noteikšanu un apmaiņu ar atziņām, kuras gūtas negatīvās pieredzes 
rezultātā;

8. uzskata, ka viena valsts kontaktpunkta ātra izveide un atbalsts reģionālajā, kā arī citos 
līmeņos izvietotajiem Eiropas informācijas centriem nodrošinās patērētājiem un plašam 
privāto uzņēmēju lokam piekļuvi informācijai pārredzamā veidā; turklāt uzskata, ka 
svarīga informācija, kas tiek sniegta laikus, ir galvenais novatorisko pasākumu faktors un 
ka tāpēc šie centri ir tik nozīmīgi gan sadarbības padziļināšanas ziņā pašā dalībvalstī, gan 
pārrobežu sadarbības kontekstā;

9. uzsver, ka MVU ir svarīgi nodrošināt piekļuvi atbilstošam inovāciju finansējumam, it 
īpaši uzsākot uzņēmējdarbību; uzskata, ka tāpēc pārrobežu sadarbības kontekstā ir 
jāatbalsta iespēja saņemt arī mikrokredītus un riska kapitālu;

10. paredz, ka lielāka konkurence, kas veidojas iekšējā tirgū, liks uzņēmumiem palielināt 
izpētei un inovācijām paredzētos līdzekļus;

11. uzsver, ka ir jācenšas atvieglot izpētes rezultātu izmantošanu tirgū pieprasītu preču 
ražošanai, īpaši tādu, ko ražo MVU (vienlaikus raugoties, lai nemazinātu pamatizpēti), un 
uzskata, ka ir vajadzīga holistiskāka pieeja, līdzsvarojot ciešāku sadarbību starp 
pētniecības un uzņēmējdarbības nozarēm ar patērētāju, pilsoniskās sabiedrības un vides 
interesēm un iesaistot visus vietējā tirgus dalībniekus (gan valsts, gan privātos);

12. atzinīgi vērtē, ka Komisija plāno pieņemt Paziņojumu par zināšanu apmaiņu starp 
universitātēm un citām valsts pētniecības organizācijām un nozarēm; atzinīgi vērtē arī 
nesenās Komisijas iniciatīvas, lai sekmētu „atklātu piekļuvi” zinātniskajai pieredzei 
nolūkā uzlabot tās izplatīšanu;

13. enerģiski atbalsta iniciatīvas, kas uzlabo profesionālo un sociālo integrāciju, veicinot 
sociālajā jomā izmantojamu inovāciju attīstību, proti, tādu inovāciju, kuras ir saistītas ar 
dzimumu līdztiesības, patērētāju veselības un drošības un mobilitātes jautājumu 
risināšanu, kā arī vecāka gadagājuma cilvēku (augoša iedzīvotāju grupa ar lielu 
pirktspēju) vajadzību apmierināšanu, problēmu risināšanā ņemot par pamatu viņu dzīves 
pieredzi;

14. uzskata, ka patērētāju uzticības un drošības līmeņa uzlabošanai ir vajadzīgi piemēroti 
patērētāju aizsardzības instrumenti, lai nodrošinātu plašāku sabiedrības atbalstu precēm un 
pakalpojumiem, kuri izstrādāti pētījumu rezultātā;

15. uzsver, ka inovācijas nav vis pašmērķis, bet gan veids, kā uzlabot ES pilsoņu dzīves 
kvalitāti; šai sakarā uzskata, ka konkurence un preču un pakalpojumu liberalizācija, kas 
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palīdz sasniegt izvirzīto mērķi inovāciju jomā, ir jāpapildina ar uzraudzību un patērētāju 
aizsardzības noteikumiem gadījumos, kad tas nepieciešams sabiedrības interesēs;

16. uzskata, ka ir jāsamazina iekšējā tirgū esošie šķēršļi brīvai ražošanas faktoru un 
izstrādājumu kustībai, tādējādi panākot gan vieglāku piekļuvi riska kapitālam, gan 
pētnieku un tehnoloģiski novatorisku preču un pakalpojumu mobilitāti, kā arī nodrošinot 
uzlabotu zināšanu plūsmu — viss iepriekš minētais palīdz attīstīt īstu Eiropas inovāciju 
zonu;

17. aicina uzņēmumus ieguldīt daļu no peļņas izpētē un tehnoloģiju attīstībā; 

18. aicina Komisiju turpināt novērst šķēršļus, kas traucē jaunu vadošu un uz inovācijām 
balstītu tirgu izveidei un attīstībai;

19. uzskata, ka ir plašāk jāapsver noderīgi, pakalpojumu nozarei raksturīgi novatoriski 
risinājumi un ka inovācijas tiks stimulētas, turpinot novērst šķēršļus, kas kavē preču, 
pakalpojumu un kapitāla brīvu kustību, dibinājumbrīvību, kā arī personu, tai skaitā 
strādnieku, brīvu kustību.
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