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POBUDE
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A ker bo uspeh prenovljene lizbonske strategije odvisen zlasti od napredka na področju 
inovacij,

B. ker je raznolikost preko inovacij ena od možnosti EU, da obvladuje izzive globalizacije,

C. ker običajen pristop k inovacijam, ki združuje tehnološke pobude in povpraševanje ni 
zadosten in zahteva sočasno spodbujanje ugodnih tržnih pogojev, da se ustvari 
zakonodajno okolje, ki spodbuja inovacije,

D. ker učinkovit notranji trg, ki ga spodbuja nova direktiva o storitvah, ustvarja ugodne 
razmere za inovacije s povečano konkurenco v večjem in bolj stabilnem gospodarskem 
prostoru, ki spodbuja večje naložbe in spodbuja mobilnost delavcev,

E. ker je treba spodbujati prenos rezultatov akademskih raziskav zlasti v mala in srednje 
velika podjetja ter razpoložljivost rezultatov raziskav, zlasti za inovacije s socialno 
razsežnostjo, in ker je treba preučiti geografsko koncentracijo inovacijskih platform za 
uporabo znanja in raznolikosti v različnih regijah EU,

1. je prepričan, da bo boljša ureditev, zlasti zmanjšanje zakonodajnega bremena za mala in 
srednje velika podjetja, omogočila ugodne tržne pogoje in pomagala dati na vodilne trge 
nove inovativne proizvode in storitve ter da bo boljša ureditev omogočila tudi večje 
zaupanje potrošnikov;

2. je prepričan, da bo hitrejša določitev interoperabilnih evropskih standardov pomagala 
podpirati razvoj vodilnih trgov zlasti za storitve in visoko tehnologijo ter prispevala k 
njihovi uporabi na svetovni ravni, s čimer bo evropskim podjetjem omogočila prednost 
pred drugimi svetovnimi udeleženci;

3. poziva Komisijo, naj ne spodbuja le sprejetja, ampak tudi uporabo evropskih standardov, 
zlasti tako, da jih na enostaven način sporoča malim in srednje velikim podjetjem; meni, 
da morata biti priročnik in obrazložitev postopkov na voljo v vseh uradnih jezikih EU;

4. opozarja, da sedanji patentni sistem ogroža inovacije, ker ne zadovoljuje potreb nekaterih 
gospodarskih področij; Komisijo poziva, naj izvede študijo o vplivu patentnih sporov na 
mala in srednja podjetja; Komisijo poziva tudi, naj uveljavi resolucijo Parlamenta z dne 
12. oktobra 2006 o prihodnji evropski patentni politiki1;

5. pozdravlja sodelovanje EU z regulativnimi organi po vsem svetu ter pričakuje hitro in 
učinkovito postopno uvedbo tehničnih inovacij s standardizacijo;

6. pozdravlja namero Komisije, da objavi smernice za najbolj učinkovito uporabo 
konsolidiranega pravnega okvira pri javnih naročilih, ki spodbuja konkurenco in 

  
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0416.
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zagotavlja večjo prilagodljivost predpisov, s čimer spodbuja uporabo inovativnih rešitev 
in ustvarjalnost;

7. poziva Evropsko komisijo, naj spodbuja izmenjavo najboljših praks ter prepoznavanje in 
izmenjavo znanja, pridobljenega na podlagi neustreznih praks, zlasti za spodbujanje boljše 
ureditve skupnih tehnoloških pobud, ki temeljijo na specializiranih javno-zasebnih 
partnerstvih in bodo spodbujale razvoj inovacij tudi v manj razvitih regijah EU;

8. meni, da bo hitra vzpostavitev nacionalnih centrov za stike in podpora evropskim 
informacijskim središčem na regionalni ravni in drugih ravneh zagotovila potrošnikom in 
širši podjetniški skupnosti pregleden dostop do informacij; prav tako meni, da je hitro 
zagotavljanje ustreznih informacij ključni dejavnik za inovacijske dejavnosti in zato so 
lahko ta središča sredstvo za tesnejše sodelovanja znotraj nacionalnih meja in čezmejno 
sodelovanje;

9. poudarja, da je za mala in srednje velika podjetja bistveno, da imajo dostop do ustreznih 
denarnih sredstev za inovacije, zlasti na začetku svojih podjetniških dejavnosti; meni, da 
je zato treba podpirati zagotavljanje mikrokreditov in tveganega kapitala tudi v 
čezmejnem kontekstu;

10. pričakuje, da bo večja konkurenca, ki jo ustvarja notranji trg, spodbudila družbe, da 
namenijo več finančnih sredstev za raziskave in inovacije;

11. poudarja, da si je treba prizadevati predvsem za poenostavitev prenosa rezultatov raziskav 
v tržne izdelke zlasti za mala in srednje velika podjetja (pri čemer je treba paziti, da niso 
onemogočene temeljne raziskave), in meni, da je potreben celovitejši pristop, ki bi 
omogočil usklajeno tesnejše sodelovanje med raziskovalnim in poslovnim sektorjem v 
skladu z interesom strank, civilne družbe in okolja ter tudi vsemi lokalnimi udeleženci 
(javnimi in zasebnimi);

12. pozdravlja dejstvo, da Komisija načrtuje sprejetje sporočila za spodbujanje prenosa znanja 
med univerzami ter drugimi javnimi raziskovalnimi organizacijami in industrijo; prav tako 
pozdravlja nedavne pobude Komisije za spodbujanje „prostega dostopa“ do znanstvenih 
spoznanj, ki je namenjen njihovemu boljšemu razširjanju;

13. podpira pobude za boljše strokovno ali družbeno vključevanje s spodbujanjem družbeno 
uporabnih inovacij, in sicer inovacij, ki zadevajo enakost spolov, varovanje zdravja in 
varstvo potrošnikov, mobilnost in potrebe starejših (vedno večja skupina prebivalstva z 
veliko kupno močjo);

14. meni, da so za zagotovitev širšega javnega sprejemanja blaga in storitev, ki so dosežki 
raziskav, potrebni ustrezni instrumenti varstva potrošnikov, da se izboljša raven zaupanja 
in varnosti;

15. poudarja, da so inovacije sredstvo za izboljšanje kakovosti življenja državljane EU in ne 
cilj sam po sebi; v skladu s tem meni, da morajo konkurenco ter liberalizacijo blaga in 
storitev, ki prispevata k doseganju navedenega cilja v smislu inovacij, spremljati določbe 
o spremljanju in varstvu potrošnikov, kadar to koristi javnemu interesu;
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16. meni, da je treba zmanjšati ovire za prost pretok proizvodnih dejavnikov in izdelkov na 
notranjem trgu, če lahko to pomaga zagotoviti enostavnejši dostop do tveganega kapitala, 
pri čemer je treba zagotoviti mobilnost raziskovalcev in tehnološko inovativnega blaga in 
storitev ter izboljšan pretok znanja, kar vse prispeva k razvoju pristnega evropskega 
inovacijskega področja;

17. poziva družbe, da nekaj dobička vložijo nazaj v raziskave in tehnološki razvoj; 

18. poziva Komisijo, da nadaljuje s prizadevanjem za odpravljanje ovir pri oblikovanju in 
razvoju novih vodilnih trgov, ki spodbujajo inovacije;

19. meni, da je treba uporabne inovativne rešitve, značilne za industrijo storitev, bolj 
upoštevati in da bo stalno odstranjevanje ovir prostemu pretoku blaga, storitev in kapitala, 
svobodnemu ustanavljanju in prostemu pretoku oseb, tudi delavcev, spodbudilo inovacije.
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