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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Huruvida den reviderade Lissabonstrategin kommer att vara framgångsrik beror i första 
hand på de framsteg som görs på innovationsområdet.

B. Mångfald genom innovation är en väg framåt för EU när det gäller att möta de utmaningar 
som globaliseringen reser.

C. Den konventionella sättet att främja tillväxtdrivande innovation, genom att kombinera 
pådrivande tekniska lösningar med en dragstark efterfrågan, är i sig otillräckligt. För att 
skapa ett lagstiftningsklimat som gynnar innovation måste det samtidigt till åtgärder för 
att främja gynnsamma marknadsvillkor.

D. Innovation gynnas av en väl fungerande inre marknad som, även genom det nya 
tjänstedirektivet, stimulerar till konkurrens i ett större och mer stabilt ekonomiskt område 
och därmed till mer investeringar och en rörligare arbetskraft.

E. Särskild uppmärksamhet bör ägnas såväl överföringen av akademisk kunskap, inte minst 
till små och medelstora företag, som tillgången till forskningsresultat, särskilt när det
gäller innovationer av social betydelse. Åtgärder bör även vidtas för att göra något åt 
innovationsplattformarnas geografiska koncentration så att den kunskapsbredd som olika 
EU-regioner har att erbjuda kan komma till nytta.

1. Europaparlamentet är fast övertygat om att bättre lagstiftning, i första hand i form av 
mindre tyngande regelverk för små och medelstora företag, skulle skapa bättre 
marknadsvillkor och främja införandet av innovativa produkter och tjänster på ledande 
marknader, och att bättre lagstiftning också skulle bidra till att skapa större förtroende hos 
konsumenterna

2. Europaparlamentet är övertygat om att man genom att påskynda arbetet med att fastlägga 
interoperabla europeiska standarder kan främja utvecklingen av ledande marknader för i 
synnerhet tjänster och avancerad teknik, vilka därmed får draghjälp att hävda sig globalt 
och möjlighet att ge europeiska företag ett försprång framför andra globala aktörer.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra inte bara till att europeiska 
standarder antas utan även att de tillämpas, inte minst genom att med enkla medel se till 
att små och medelstora företag får kunskap om dem. Parlamentet anser att handledningar 
och förklarande material bör finnas tillgängliga i alla officiella EU-språk.

4. Europaparlamentet pekar på det faktum att det nuvarande patentsystemet utgör ett hinder 
för innovation eftersom det inte motsvarar behoven på vissa ekonomiska områden. 
Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att följa upp Europaparlamentets 
resolution av den 12 oktober 2006 om framtidens patentpolitik i Europa1.

  
1 Antagna texter, P6_TA(2006)0416.
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5. Europaparlamentet välkomnar det samarbete som har inletts mellan EU och de globala 
regleringsorganen, och förväntar sig att man snabbt och effektivt kommer att kunna 
leverera tekniska innovationer genom standardisering.

6. Europaparlamentet välkomnar kommissionens planer på att publicera riktlinjer för hur den 
sammantagna lagstiftningen på upphandlingsområdet kan användas på bästa sätt, inte bara 
genom att främja konkurrensen utan genom att skapa större flexibilitet i regelverket och 
därmed uppmuntra till innovativa lösningar och nytänkande.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra till utbyte av bästa praxis och 
till identifiering och utbyte av erfarenheter av olämplig praxis, särskilt i syfte att främja 
bättre reglering av gemensamma initiativ för teknisk utveckling utifrån specialiserade 
offentlig-privata partnerskap. Detta skulle främja utvecklingen av innovation även inom 
EU:s mindre utvecklade regioner .

8. Europaparlamentet anser att man genom att snabbt skapa gemensamma kontaktpunkter i 
varje land och stödja utvecklingen av europeiska informationscentra på såväl regional som 
andra nivåer kan erbjuda såväl konsumenter som näringslivet i stort fullständig tillgång till 
relevant information. Parlamentet anser vidare att snabbt tillgänglig och relevant 
information är en förutsättning för innovativ verksamhet, och att dessa centra därför kan 
bli en tillgång när det gäller att fördjupa samarbetet såväl inom ett lands gränser som inom 
ramen för gränsöverskridande samarbete.

9. Europaparlamentet understryker att det är väsentligt att små och medelstora företag har 
tillgång till lämpliga finansieringslösningar för innovationer, särskilt i början av sin 
verksamhet. Parlamentet anser därför att det är nödvändigt att stödja tillhandahållandet av 
mikrokrediter och riskkapital även över gränserna.

10. Europaparlamentet förväntar sig att den ökade konkurrens som den inre marknaden skapar 
kommer att uppmuntra företag att öka sina anslag till forskning och innovation.

11. Europaparlamentet understryker att man särskilt bör anstränga sig att främja 
omvandlingen av forskningsresultat till säljbara produkter, inte minst för små och 
medelstora företag (utan att därmed skapa sämre villkor för grundforskning). Parlamentet 
menar att det måste till ett mer utvecklat helhetstänkande som ställer samarbetet mellan 
forskningssamhället och industrin i relation till de krav som konsumenterna, samhället i 
övrigt och hänsynen till miljön ställer, och som involverar alla lokala aktörer (offentliga 
såväl som privata).

12. Europaparlamentet välkomnar kommissionens planer på att anta ett meddelande för att 
främja överföringen av kunskap mellan universitet, offentliga forskningsorganisationer 
och industrin. Parlamentet välkomnar även de initiativ som kommissionen nyligen tagit 
för att främja öppen tillgång till vetenskaplig kunskap.
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13. Europaparlamentet är mycket mån om att uppmuntra till initiativ för att förbättra den 
professionella och sociala integrationen genom att främja innovationer med sociala
tillämpningar, dvs. som befrämjar jämställdhet, konsumenternas hälsa och säkerhet, 
patienternas rörlighet och inte minst de behov som äldre människor (en växande och 
köpstark befolkningsgrupp) möter, genom att dra nytta av deras livserfarenheter när det 
gäller att lösa problem. 

14. För att skapa större acceptans hos allmänheten för varor och tjänster som har tillkommit ur 
forskning anser Europaparlamentet att det behövs lämpliga former av konsumentskydd för 
att öka såväl förtroendet som säkerheten.

15. Europaparlamentet understryker att innovationer är ett sätt att förbättra livskvaliteten för 
EU:s medborgare och inte ett mål i sig. Parlamentet anser därför att medan ökad 
konkurrens och liberaliseringen av varor och tjänster bidrar till syftet att uppnå specifika 
innovationsmål måste detta åtföljas av bestämmelser för att säkra övervakning och 
konsumentskydd när allmänintresset kräver detta.

16. Europaparlamentet anser att man bör avskaffa hinder för det fria utbytet av 
produktionsfaktorer och produkter inom den inre marknaden eftersom detta kan göra det 
lättare att få tillgång till riskkapital. Man bör samtidigt se till att fri rörlighet råder för 
såväl forskare som tekniskt innovativa produkter och tjänster, och att kunskapsflödet 
förbättras, eftersom dessa är alla faktorer som bidrar till utvecklingen av ett äkta 
europeiskt innovationsområde.

17. Europaparlamentet uppmanar företag att återinvestera en del av sina vinster i forskning 
och teknisk utveckling.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsatta sina ansträngningar att undanröja 
hinder för skapandet och utvecklingen av nya ledande marknader som gynnar innovation.

19. Europaparlamentet anser att större hänsyn bör tas till användbara och innovativa lösningar 
som är specifika för tjänsteindustrin, och anser att ett sätt att stimulera till innovation är att 
fortsätta ansträngningarna för att avskaffa hindren för den fria rörligheten för varor, 
personer, tjänster och kapital, etableringsfriheten och den fria rörligheten för personer 
(inklusive arbetstagare). 
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