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SUGGESTIES
De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het welslagen van de herziene strategie van Lissabon met name zal 
afhangen van de vooruitgang die wordt geboekt op het gebied van innovatie,

B. overwegende dat differentiatie door innovatie een van de manieren is waarop de EU de 
uitdagingen van de globalisering het hoofd kan bieden,

C. overwegende dat de conventionele benadering om vernieuwing aan te stuwen, waar 
technologie verder wordt ontwikkeld en de vraag toeneemt, op zich niet voldoende is, en 
de gelijktijdige promotie van gunstige marktomstandigheden vereist om een 
gereglementeerd klimaat te creëren waarin innovatie het beste kan gedijen,

D. overwegende dat een goed functionerende interne markt, ondersteund door de nieuwe 
dienstenrichtlijn, een gunstig klimaat schept voor innovatie op basis van groeiende 
competitie in een meer uitgebreide en stabiele economische omgeving en grotere 
investeringen zal aantrekken en de mobiliteit van werknemers in de hand zal werken,

E. overwegende dat zowel de doorstroming van academische expertise, in het bijzonder naar 
de KMO's, als de beschikbaarheid van onderzoeksresultaten, met name voor innovaties 
met een sociale dimensie, de nadruk moeten krijgen, en overwegende dat de geografische 
concentratie van innovatieplatforms aan de orde moet worden gesteld om zodoende de 
vaardigheden en de diversiteit in de verschillende EU-regio's te benutten,

1. is ervan overtuigd dat een betere regelgeving, met name voor de KMO's, die zuchten 
onder de last van talloze onnodige regels, gunstige marktomstandigheden zal bevorderen 
en ertoe zal bijdragen dat nieuwe, innoverende producten en diensten op de "topmarkten" 
worden geplaatst en dat betere regelgeving ook zal leiden tot meer geloof en vertrouwen
van de consument;

2. is ervan overtuigd dat een snellere vaststelling van interoperabele Europese normen de 
ontwikkeling van leidende sectoren zal helpen te ondersteunen, met name op het gebied 
van diensten en spitstechnologie, en ertoe zal bijdragen dat zij op mondiaal niveau worden 
toegepast, waardoor de Europese bedrijven voordeel krijgen ten opzichte van andere 
mondiale spelers;

3. verzoekt de Commissie niet alleen de goedkeuring, maar ook de toepassing van Europese 
normen te ondersteunen, met name door ze op eenvoudige wijze mee te delen aan KMO's; 
is van mening dat handleidingen en gebruiksaanwijzingen beschikbaar moeten zijn in alle 
officiële talen van de EU;

4. wijst erop dat het bestaande octrooisysteem een gevaar voor innovatie vormt, aangezien er
niet mee in de behoeften van een aantal economische sectoren wordt voorzien; verzoekt 
de Commissie een onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van octrooigeschillen voor 
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KMO's, verzoekt de Commissie ook gevolg te geven aan de resolutie van het Parlement 
van 12 oktober 2006 over het toekomstige octrooibeleid in Europa1;

5. is tevreden met de samenwerking van de EU met mondiale regelgevingsinstanties en 
verwacht een snelle en efficiënte realisatie van technische innovaties door 
standaardisering;

6. is tevreden met het voornemen van de Commissie richtsnoeren te publiceren om te zorgen 
voor een zo effectief mogelijke benutting van het geconsolideerde juridische kader voor 
overheidsopdrachten, die niet alleen de mededinging bevorder, maar ook de regels 
versoepelt, zodat het overnemen van innovatieve oplossingen en creativiteit worden 
gestimuleerd;

7. roept de Commissie op om het uitwisselen van de beste praktijken aan te moedigen en het 
identificeren en uitwisselen van lessen die men heeft geleerd van onjuiste praktijken, met 
name om betere regulering te bevorderen met betrekking tot gezamenlijk technologische 
initiatieven op basis van gespecialiseerde publiek-private partnerschappen, hetgeen de 
ontwikkeling van innovatie ook in minder ontwikkelde EU-regio's zou stimuleren;

8. is van mening dat met de versnelde bouw van nationale contactpunten en de 
ondersteuning van Europese informatiecentra, ook op regionaal niveau, transparante 
toegang tot informatie aan consumenten en de ruimere ondernemersgemeenschap kan 
worden geboden; is voorts van mening dat relevante informatie die snel wordt verstrekt 
een sleutelfactor voor innoverende activiteit is en dat deze centra bijgevolg een troef 
kunnen zijn voor de verdieping van de samenwerking binnen nationale grenzen en in het 
kader van grensoverschrijdende samenwerking;

9. benadrukt dat de toegang van KMO's tot adequate financiering van innovatie van vitaal 
belang is, met name in de beginfase van hun bedrijfsactiviteit; is van mening dat het 
bijgevolg nodig is de verlening van microkredieten en risicokapitaal ook 
grensoverschrijdend te ondersteunen;

10. verwacht dat meer mededinging als gevolg van de interne markt bedrijven ertoe zal 
aanzetten meer geld aan onderzoek en innovatie te besteden;

11. beklemtoont dat inspanningen gericht moeten zijn op het bevorderen van de omzetting 
van onderzoeksresultaten in producten waar vraag naar is, in het bijzonder voor de KMO's 
(waarbij fundamenteel onderzoek evenwel niet mag worden verwaarloosd), en is van 
mening dat een meer holistische aanpak nodig is, waarin een nauwe samenwerking tussen 
de onderzoekswereld en het zakenleven in evenwicht is met de belangen van de 
consument, de burgermaatschappij en het milieu en waarbij alle lokale actoren (publieke 
en private) worden betrokken;

12. is tevreden met het feit dat de Commissie van plan is een mededeling goed te keuren om 
de kennisoverdracht tussen universiteiten en andere openbare onderzoeksinstellingen en 
de bedrijfswereld te bevorderen; is ook tevreden met de recente initiatieven van de 
Commissie om de vrije toegang tot wetenschappelijke kennis te bevorderen, met als doel 

  
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0416.
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de verspreiding hiervan te verbeteren;

13. moedigt sterk initiatieven aan die de professionele of sociale inclusie verbeteren, door 
innovatie met sociale toepassingen te bevorderen, met name innovatie op het gebied van 
de gelijkberechtiging van man en vrouw, de gezondheid en de veiligheid van 
consumenten, mobiliteitskwesties en, met benutting van de ervaring van een heel leven 
die ouderen met het oplossen van problemen hebben, de behoeften van deze ouderen (een 
groeiende bevolkingsgroep met toenemende koopkracht);

14. is van mening dat, om voor ruimere aanvaarding door het publiek van goederen en 
diensten die het resultaat zijn van onderzoek, te zorgen, adequate instrumenten voor 
consumentenbescherming nodig zijn, om het vertrouwens- en het veiligheidsniveau te 
verhogen;

15. benadrukt dat innovatie een manier is om de levenskwaliteit van de EU-burgers te 
verbeteren en geen doel op zich; is bijgevolg van mening dat mededinging en de 
liberalisering van goederen en diensten ertoe bijdragen dat de doelstelling die op het 
gebied van innovatie is vastgesteld, wordt gehaald, maar dat zij, waar het algemene belang 
dit verantwoordt, vergezeld moeten gaan van monitoring en voorschriften op het gebied 
van consumentenbescherming;

16. acht het nodig de belemmeringen voor het vrije verkeer van productiefactoren en 
goederen op de interne markt te beperken, aangezien dit kan bijdragen tot een betere 
toegang tot risicokapitaal, terwijl de mobiliteit van onderzoekers en technologisch 
innoverende goederen en diensten en een betere kennisstroom worden gegarandeerd, 
hetgeen allemaal bijdraagt tot de ontwikkeling van een echte Europese innovatieruimte;

17. verzoekt de bedrijven een deel van hun winst te investeren in onderzoek en technologische 
ontwikkeling;

18. dringt er bij de Commissie op aan dat zij haar inspanningen om de hinderpalen voor de 
creatie en ontwikkeling van nieuwe leidende markten die innovatie bevorderen, te 
verwijderen, voortzet;

19. is van mening dat er meer aandacht moet uitgaan naar nuttige innovatieve oplossingen, 
met name voor de dienstensector, en gelooft dat het steeds verder verwijderen van 
barrières voor het vrije verkeer van goederen, diensten en kapitaal, de vrijheid van 
vestiging en het vrije verkeer van personen, met inbegrip van werknemers, innovatie in de 
hand zal werken.
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