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SUGESTII
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare şi energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie:

A. întrucât succesul Strategiei de la Lisabona revizuite va depinde, în special, de progresele 
realizate în sfera inovaţiei;

B. întrucât diversitatea prin inovaţie este una din căile prin care UE poate răspunde 
provocărilor globalizării;

C. întrucât abordarea convenţională a inovaţiei, care combină „încurajarea tehnologică” şi 
„atracţia cererii”, nu este suficientă în sine şi necesită promovarea simultană a condiţiilor 
de piaţă favorabile pentru a crea un mediu de reglementare care determină inovaţia;

D. întrucât o piaţă internă care funcţionează bine, susţinută de noua directivă privind 
serviciile, creează un mediu favorabil pentru inovaţie, printr-o concurenţă sporită într-o 
zonă economică mai extinsă şi mai stabilă, atrăgând investiţii mai mari şi încurajând 
mobilitatea lucrătorilor;

E. întrucât atât transferul rezultatelor şcolare, în special către IMM-uri, cât şi disponibilitatea 
rezultatelor din cercetare, în special pentru inovaţiile cu o dimensiune socială, ar trebui 
accentuate şi întrucât concentrarea geografică a platformelor de inovaţie ar trebui abordată 
în aşa fel încât să utilizeze abilităţile şi diversitatea din diferite regiuni ale UE,

1. consideră în mod ferm că o reglementare mai bună, în special care să uşureze povara 
legislativă inutilă pentru IMM-uri, va încuraja condiţiile favorabile de piaţă şi va ajuta la 
introducerea produselor şi serviciilor inovatoare pe pieţele de referinţă şi că o 
reglementare mai bună va mări, de asemenea, încrederea consumatorilor;

2. îşi exprimă convingerea că stabilirea mai rapidă a unor standarde europene interoperabile 
va ajuta la dezvoltarea unor pieţe de referinţă, în special în sectorul serviciilor şi al 
tehnologiilor avansate, şi va contribui la aplicarea acestor standarde la nivel mondial, 
conferind astfel întreprinderilor europene un avans faţă de alţi actori de pe piaţa 
internaţională;

3. invită Comisia să încurajeze nu numai adoptarea de standarde europene, ci şi aplicarea 
acestora, în special prin popularizarea lor la nivelul IMM-urilor, într-o manieră 
accesibilă; consideră că este necesar ca manualele şi procedurile explicative să fie 
disponibile în toate limbile oficiale ale UE;

4. subliniază că actualul sistem de brevetare reprezintă un pericol la adresa inovaţiei, 
deoarece nu răspunde necesităţilor unor domenii economice; invită Comisia să efectueze 
un studiu privind impactul litigiilor legate de brevete asupra IMM-urilor; invită, de 
asemenea, Comisia să pună în aplicare Rezoluţia Parlamentului din 12 octombrie 2006 
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privind o viitoare politică de brevetare în Europa1;

5. salută cooperarea Uniunii Europene cu organismele mondiale de reglementare şi se 
aşteaptă la o dezvoltare rapidă şi eficientă a inovaţiilor tehnice ca urmare a standardizării;

6. salută intenţia Comisiei de a publica orientările pentru cea mai eficientă utilizare a 
cadrului legal consolidat privind achiziţiile publice, care nu numai că promovează 
concurenţa dar şi face regulile mai flexibile, în felul acesta încurajând înţelegerea 
soluţiilor inovatoare şi a creativităţii;

7. invită Comisia să promoveze schimburile de bune practici, identificarea şi schimbul de 
lecţii învăţate din practici incorecte, pentru a promova, în special, mai buna reglementare 
a iniţiativelor tehnologice mixte, bazate pe parteneriate specializate între sectorul public şi 
cel privat, care ar stimula dezvoltarea inovaţiei şi în regiunile mai puţin dezvoltate ale UE;

8. consideră că înfiinţarea rapidă a punctelor naţionale unice de contact şi sprijinirea 
centrelor europene de informare la nivel regional, precum şi la alte niveluri, va oferi un 
acces transparent la informaţie atât consumatorilor, cât şi comunităţii de afaceri în 
ansamblu; consideră, de asemenea, că informaţia pertinentă, oferită cu promptitudine, este 
un factor hotărâtor în activităţile inovatoare, aceste centre putând astfel să devină un 
instrument preţios pentru consolidarea cooperării în interiorul graniţelor naţionale şi în 
contextul cooperării transfrontaliere;

9. subliniază că accesul la o finanţare corespunzătoare a inovaţiilor este un factor vital pentru 
IMM-uri, în special în perioada de început a activităţii lor; consideră că este astfel necesar 
să fie sprijinită acordarea de microcredite şi de capital de risc şi la nivel transfrontalier;

10. se aşteaptă ca o concurenţă sporită, generată de piaţa internă, să încurajeze companiile să 
acorde o mai mare finanţare cercetării şi inovaţiilor;

11. subliniază faptul că eforturile ar trebui concentrate pe facilitarea transferului rezultatelor 
cercetării către produsele comercializabile, în special pentru IMM-uri (având grijă să nu se 
neglijeze cercetarea fundamentală) şi consideră că este nevoie de o abordare mai generală, 
care să echilibreze cooperarea mai strânsă între sectoarele de cercetare şi cele economice 
şi interesele consumatorilor, ale societăţii civile şi ale mediului înconjurător şi să includă 
toţi actorii locali (publici şi privaţi);

12. salută intenţia Comisiei de a adopta o comunicare menită să promoveze transferul de 
cunoştinţe dintre universităţi şi alte organizaţii publice de cercetare şi industrie; salută, de 
asemenea, recentele iniţiative ale Comisiei de promovare a „accesului liber” la 
informaţiile ştiinţifice, care vizează îmbunătăţirea difuzării acestora;

13. încurajează în mod ferm iniţiativele care îmbunătăţesc includerea profesională sau socială, 
prin promovarea inovaţiilor cu aplicaţii sociale, în special a inovaţiilor care abordează 
problema egalităţii între sexe, sănătatea şi siguranţa consumatorilor, aspectele legate de 
mobilitate şi nevoile persoanelor în vârstă (un grup cu o populaţie în creştere, având o 
putere mare de cumpărare), prin utilizarea experienţei lor îndelungate în rezolvarea 

  
1 Texte adoptate, P6_TA(2006)0416.
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problemelor;

14. consideră că, pentru o mai largă acceptare publică a bunurilor şi serviciilor rezultate din 
cercetare, sunt necesare instrumente adecvate de protecţie a consumatorilor care să 
sporească gradul de securitate şi de încredere;

15. subliniază faptul că inovaţia este un mijloc de îmbunătăţire a calităţii vieţii cetăţenilor 
europeni şi nu un scop în sine; consideră, prin urmare, că, deşi concurenţa şi liberalizarea 
bunurilor şi serviciilor contribuie la atingerea obiectivului amintit prin intermediul 
inovaţiei, ele trebuie să fie însoţite de dispoziţii de monitorizare şi de protecţie a 
consumatorilor, în cazurile în care acest lucru este justificat de apărarea interesului public;

16. consideră că este necesară reducerea barierelor care împiedică libera circulaţie a factorilor 
de producţie şi a produselor pe piaţa internă, având în vedere că s-ar putea astfel facilita 
accesul la capitalul de risc şi, totodată, s-ar putea asigura mobilitatea cercetătorilor şi a 
bunurilor şi serviciilor inovatoare din punct de vedere tehnologic, precum şi un flux mai 
bun al cunoştinţelor, toate acestea contribuind la dezvoltarea unui autentic spaţiu european 
al inovării;

17. invită companiile să reinvestească o parte din profiturile lor în cercetare şi în dezvoltare 
tehnologică; 

18. îndeamnă Comisia să-şi continue eforturile de a elimina obstacolele din calea creării şi 
dezvoltării unor noi pieţe de referinţă favorabile inovaţiei;

19. consideră că ar trebui luate mai mult în considerare soluţiile inovatoare utile, specifice 
industriei serviciilor, şi consideră că eliminarea în continuare a barierelor din calea liberei 
circulaţii a produselor, serviciilor şi a capitalurilor, din calea libertăţii de stabilire şi a 
liberei circulaţii a persoanelor, inclusiv a lucrătorilor, va stimula inovarea.
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