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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že podpora podnikatelů jakožto aktérů udávajících tempo inovaci v Evropě je 
nezbytnou podmínkou pro účinné fungování konkurenceschopného vnitřního trhu 
založeného na odstraňování překážek obchodu, na vysoké úrovni ochrany spotřebitelů a 
na sociální soudržnosti; 

2. v této souvislosti lituje, že v EU neexistuje skutečný vnitřní trh inovací, a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby koordinovaly své úsilí v této oblasti, zejména pokud jde o brzké 
dosažení shody o patentu Společenství a o jednotné řešení sporů týkajících se patentů, a 
zdůrazňuje význam standardizace pro vývoj inovativních produktů;

3. zdůrazňuje význam široce pojaté inovační politiky, která vyžaduje investice do 
pracovníků a dovedností a zohledňuje inovace založené na výzkumu i inovační přístupy, 
které se řídí poptávkou; zdůrazňuje, že inovační politika EU by měla podporovat inovace, 
které uspokojují potřeby uživatelů a společnosti, a inovace v oblasti nových služeb;

4. zdůrazňuje strategický význam klíčových technologií pro inovaci u postupů, zboží a 
služeb, jakož i pro přechod k hospodářství, které je založeno na znalostech a jež se 
vyznačuje nízkými emisemi CO2; podporuje směry představené Komisí v jejím sdělení 
KOM (2009)0512 pro vytvoření rámce pro průmyslovou politiku v oblasti klíčových 
technologií a připojuje se k její výzvě adresované členským státům, aby se shodly na 
významu využívání klíčových technologií v EU;

5. zdůrazňuje, že inovační politika by měla být koordinována s dalšími politikami EU a 
členských států (jako je politika průmyslová, environmentální a spotřebitelská), přičemž 
je třeba mít na paměti, že zvolené přístupy musí být dostatečně flexibilní, aby mohly být 
uzpůsobeny odlišným vnitrostátním a regionálním podmínkám;

6.  vyzývá Komisi, aby vytvořila nové inovační ukazatele, které se týkají i 
netechnologických aspektů a jsou vhodnější pro hospodářství stále více založená na 
znalostech;

7. vyzývá členské státy, aby vedle opatření založených na nabídce zvyšovaly poptávku po 
inovativním zboží a službách prostřednictvím veřejných zakázek a zároveň tak 
zlepšovaly kvalitu veřejných služeb; zdůrazňuje, že smluvní orgány by inovaci měly 
považovat za jeden z cílů svých programů zadávání veřejných zakázek;

8. zdůrazňuje, že inovace je v první řadě novinkou, která uspokojuje potřeby zákazníků a 
trhu; žádá proto Komisi, aby lépe zajistila uznání prvořadosti požadavků spotřebitelů 
jakožto hnací síly inovace;

9. vyzývá členské státy, aby zvýšily financování výzkumu a vývoje ve snaze dosáhnout cíle 
stanoveného v Barceloně v roce 2002 vynakládat na výzkum a vývoj do roku 2010 3 % 
HDP; zdůrazňuje význam financování výzkumu a inovace v době hospodářské krize, 
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neboť to podpoří vytváření pracovních míst v dlouhodobém horizontu;

10. lituje, že úsilí zjednodušit nástroje EU v oblasti výzkumu a inovací nebylo úspěšné a že 
postupy jsou stále ještě příliš složité a časově náročné, což brání zejména účasti malých a 
středních podniků v těchto programech; 

11. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit koordinaci činnosti komisařů zapojených do inovační 
politiky a souvisejících oblastí, a naléhavě žádá, aby tato koordinace vedla k méně 
fragmentovaným nástrojům EU v oblasti inovační politiky.
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