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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że sukces zrewidowanej strategii lizbońskiej zależy szczególnie od 
postępów w dziedzinie innowacji,

B. mając na uwadze, że różnicowanie poprzez innowacyjność to jedna z dróg, jakimi może 
pójść UE, by podjąć wyzwania globalizacji,

C. mając na uwadze, że samo przyjęte podejście do wspierania innowacyjności, obejmujące 
inicjatywy technologiczne powodowane przez popyt, jest niewystarczające i wymaga 
jednoczesnego promowania dogodnych warunków rynkowych, celem stworzenia 
otoczenia regulacyjnego sprzyjającego innowacyjności,

D. mając na uwadze, że dobre funkcjonowanie rynku wewnętrznego, wspierane przez nową 
dyrektywę usługową, prowadzi do stworzenia warunków sprzyjających innowacyjności 
poprzez podwyższoną konkurencyjność na większym i bardziej stabilnym obszarze 
gospodarczym, przyciągając więcej inwestycji i promując mobilność pracowników,

E. mając na uwadze, że należy podkreślić zarówno wykorzystywanie osiągnięć 
akademickich, w szczególności przez MŚP, jak i dostępność wyników badań naukowych, 
szczególnie dla innowacji o znaczeniu społecznym oraz mając na uwadze, że należy 
rozwiązać kwestię koncentracji platform innowacyjności pod względem geograficznym, 
tak aby wykorzystać umiejętności i różnorodność oferowane przez różne regiony UE,

1. stanowczo jest zdania, że poprawa otoczenia regulacyjnego, w szczególności 
zlikwidowanie nadmiernego obciążenia regulacyjnego MŚP, doprowadzi do stworzenia 
sprzyjających warunków rynkowych i wspomoże wprowadzanie nowych, innowacyjnych 
produktów i usług na wiodące rynki oraz że lepsze otoczenie regulacyjne spowoduje 
wzrost zaufania konsumentów;

2. jest przekonany, że szybsze opracowywanie interoperacyjnych norm europejskich pomoże 
wspierać rozwój wiodących rynków, szczególnie w dziedzinie usług i zaawansowanych 
technologii, a także pomoże doprowadzić do ich stosowania na całym świecie, przez co 
przedsiębiorstwa europejskie mogą zyskać przewagę nad pozostałymi podmiotami na 
arenie światowej;

3. wzywa Komisję, by wspierała nie tylko przyjmowanie, ale również stosowanie norm 
europejskich, szczególnie poprzez przybliżanie ich w prosty sposób małym i średnim 
przedsiębiorstwom; uważa, że podręczniki i instrukcje powinny być dostępne we 
wszystkich językach urzędowych UE;

4. zauważa, że obecny system patentowy stanowi zagrożenie dla innowacyjności, ponieważ 
nie odpowiada potrzebom niektórych sektorów gospodarki; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny wpływu sporów patentowych na MŚP; wzywa również Komisję 
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do wdrożenia rezolucji Parlamentu z dnia 12 października 2006 r. w sprawie przyszłej 
polityki patentowej w Europie1;

5. z zadowoleniem przyjmuje współpracę UE ze światowymi organami regulacyjnymi i 
oczekuje, że dzięki standaryzacji innowacje techniczne będą szybko i skutecznie 
wprowadzane na rynek

6. z zadowoleniem przyjmuje zamiar opublikowania przez Komisję wytycznych 
dotyczących jak najskuteczniejszego wykorzystania skonsolidowanych ram prawnych w 
zamówieniach publicznych, które nie tylko sprzyjają konkurencyjności, ale również 
wprowadzają bardziej elastyczne zasady, przyczyniając się w ten sposób do przyjmowania 
innowacyjnych rozwiązań i rozwoju kreatywności;

7. wzywa Komisję do promowania wymiany najlepszych praktyk oraz do promowania 
identyfikacji i wymiany wniosków wynikających ze złych praktyk, w szczególności celem 
promowania lepszego stanowienia prawa w zakresie wspólnych inicjatyw 
technologicznych w oparciu o wyspecjalizowane partnerstwa publiczno-prywatnych, co 
pobudziłoby rozwój innowacyjności również w mniej rozwiniętych regionach UE;

8. jest zdania, że przyspieszenie tworzenia krajowych punktów kompleksowej obsługi i 
wsparcie dla europejskich ośrodków informacyjnych, również na szczeblu regionalnym, 
zapewni przejrzystość informowania konsumentów i szerokiej rzeszy przedsiębiorców; 
uważa ponadto, że odpowiednie i szybko dostarczone informacje to czynnik kluczowy dla 
działalności innowacyjnej oraz że ośrodki te mogą w związku z tym przyczyniać się do 
zacieśniania zarówno współpracy w obrębie danego kraju, jak i współpracy 
transgranicznej;

9. podkreśla, że dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do odpowiedniego finansowania 
innowacji jest sprawą kluczową, zwłaszcza na początkowym etapie prowadzenia 
działalności gospodarczej; dlatego też uważa, że należy wspierać udzielanie 
mikropożyczek i dostarczanie kapitału podwyższonego ryzyka również w ramach 
współpracy transgranicznej;

10. oczekuje, że większa konkurencja powodowana przez rynek wewnętrzny skłoni 
przedsiębiorstwa do zwiększania środków przeznaczanych na badania i innowacyjność;

11. podkreśla, że wysiłki powinny koncentrować się na łatwiejszym wykorzystywaniu 
wyników badań naukowych w produktach nadających się do wprowadzenia do obrotu, 
zwłaszcza przez MŚP (dokładając jednocześnie starań, aby nie zdławić podstawowych 
badań naukowych) i uważa, że potrzebne jest bardziej kompleksowe podejście, 
uwzględniające zarówno ściślejsza współpracę sektora badawczego z sektorem 
przedsiębiorczości, jak i interesy konsumentów, społeczeństwa obywatelskiego i 
środowiska naturalnego, a także biorące pod uwagę wszystkie podmioty lokalne 
(publiczne i prywatne);

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja planuje przyjąć komunikat w sprawie 
promowania przekazywania wiedzy między uczelniami i innymi publicznymi 

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0416.



AD\659504PL.doc 5/6 PE 384.561v02-00

PL

organizacjami badawczymi a przemysłem; z zadowoleniem przyjmuje również niedawne 
inicjatywy Komisji dotyczące promowania „otwartego dostępu” do wiedzy naukowej, 
zmierzające do lepszego jej upowszechniania;

13. wyraża zdecydowane poparcie dla inicjatyw sprzyjających integracji społecznej i 
zawodowej poprzez promowanie innowacji mających zastosowanie w dziedzinie 
socjalnej, takich jak innowacje związane z równouprawnieniem, zdrowiem i 
bezpieczeństwem konsumentów, kwestią mobilności oraz, poprzez wykorzystanie 
doświadczenia życiowego osób starszych w rozwiązywaniu problemów, z potrzebami 
tych osób (jest to rosnąca grupa społeczna z dużą siłą nabywczą);

14. uważa, że aby towary i usługi wykorzystujące wyniki badań naukowych cieszyły się 
większą akceptacją obywateli, konieczne jest podniesienie poziomu zaufania 
i bezpieczeństwa poprzez odpowiednie instrumenty ochrony konsumentów;

15. podkreśla, że innowacyjność to sposób na poprawę jakości życia obywateli UE, a nie cel 
sam w sobie; w związku z tym wyraża opinię, że chociaż konkurencja i liberalizacja na 
rynku towarów i usług przyczyniają się do osiągania celu wyznaczonego w dziedzinie 
innowacyjności, to jednak muszą im towarzyszyć przepisy dotyczące kontroli i ochrony 
konsumentów, jeżeli uzasadnia to interes publiczny;

16. uważa, że usuwanie przeszkód w swobodnym przepływie czynników produkcji i towarów 
na rynku wewnętrznym jest niezbędne, ponieważ może ono pomóc w zapewnieniu 
łatwiejszego dostępu do kapitału podwyższonego ryzyka, zwiększenia mobilności 
badaczy oraz przepływu towarów i usług opartych na nowatorskich technologiach, a także 
płynniejszego przekazywania wiedzy, co przyczynia się do tworzenia rzeczywistej 
europejskiej przestrzeni dla innowacyjności;

17. wzywa przedsiębiorstwa do reinwestowania części zysków w badania i rozwój 
technologiczny;

18. zachęca Komisję do podejmowania dalszych wysiłków w celu usunięcia tych przeszkód, 
które mogą utrudniać powstawanie i rozwój nowych, potencjalnie wiodących rynków 
sprzyjających innowacyjności;

19. jest zdania, że użyteczne rozwiązania innowacyjne charakterystyczne dla branży 
usługowej powinny być szerzej brane pod uwagę i uważa, że systematyczna likwidacja 
barier w swobodnym przepływie towarów, usług i kapitału, swoboda przedsiębiorczości 
oraz swobodny przepływ osób, w tym pracowników, pobudzi innowacyjność.
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