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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at en styrkelse af iværksættere som drivkraften til innovation i Europa er en 
nødvendig forudsætning for et velfungerende og konkurrencedygtigt indre marked, der er 
baseret på fjernelse af handelshindringer samt en høj grad af forbrugerbeskyttelse og 
social samhørighed;

2. beklager i denne sammenhæng fraværet af et reelt indre marked for innovationer i EU og 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samordne deres bestræbelser på dette 
område, navnlig hvad angår en hurtig enighed om fællesskabspatentet og et fælles 
patentdomstolssystem, og understreger betydningen af standardisering hvad angår 
udviklingen af innovative produkter;

3. understreger betydningen af en bredt funderet innovationspolitik, der kræver investeringer 
i mennesker og kompetencer, og som tager hensyn til forskningsbaserede innovationer og 
efterspørgselsstyrede innovationspolitiske tilgange; understreger, at EU's 
innovationspolitik bør styrke innovation, som opfylder bruger- og samfundsbehov, samt 
nye serviceinnovationer; 

4. understreger, at støtteteknologier har strategisk betydning for innovation i forbindelse med 
processer, varer og tjenesteydelser samt for omstillingen til et videnbaseret samfund med 
lave CO2-emissioner; støtter Kommissionens retningslinjer i meddelelsen KOM 
(2009)0512 og tilslutter sig Kommissionens opfordring til medlemsstaterne om at nå til 
enighed om betydningen af anvendelsen af støtteteknologier i EU;

5. understreger, at innovationspolitikken bør koordineres med andre EU-politikker og 
nationale politikker (herunder industri-, miljø- og forbrugerpolitik), i betragtning af, at de 
valgte modeller skal være fleksible nok til at kunne tilpasses de forskellige nationale og 
regionale forhold;

6. opfordrer Kommissionen til at udvikle nye indikatorer for innovation, herunder for ikke-
teknologiske aspekter, der er bedre egnet til en serviceøkonomi, som i stigende grad er 
videnbaseret;

7. opfordrer medlemsstaterne til at anvende offentlige indkøb som supplement til 
udbudsbaserede foranstaltninger med henblik på at øge efterspørgslen efter innovative 
varer og tjenesteydelser, samtidig med at kvaliteten af de offentlige tjenesteydelser 
forbedres; fremhæver, at de ordregivende myndigheder bør medtage innovation som et af 
målene i deres indkøbsprogrammer;

8. understreger, at innovation først og fremmest er en nyhed, som fokuserer på forbrugernes 
og markedets behov; anmoder derfor Kommissionen om at sikre bedre anerkendelse af, at 
forbrugernes efterspørgsel har forrang som drivkraft for innovation;
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9. opfordrer medlemsstaterne til at øge deres midler til forskning og udvikling for at nå det 
mål, der blev fastsat i Barcelona i 2002, nemlig at bruge 3 % af BNP på forskning og 
udvikling i 2010; understreger, at det er vigtigt at afsætte midler til forskning og 
innovation i økonomiske krisetider, da dette vil forbedre jobskabelsen på lang sigt;

10. beklager, at bestræbelserne på at forenkle EU's forsknings- og innovationsinstrumenter 
ikke har været vellykkede, og at procedurerne stadig er alt for komplicerede og 
tidskrævende, hvilket særligt udelukker SMV'er fra deltagelse i disse programmer;

11. understreger behovet for øget samordning af kommissærernes arbejde, der vedrører 
innovationspolitikken og beslægtede områder, og opfordrer indtrængende til, at en sådan 
samordning resulterer i mindre fragmenterede EU-instrumenter på det 
innovationspolitiske område.
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