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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että on välttämätöntä vahvistaa yrittäjiä innovaation käyttövoimana, jotta kaupan 
esteiden poistamiseen sekä kuluttajansuojan ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden korkeaan 
tasoon perustuvat sisämarkkinat voivat toimia moitteettomasti;

2. pitää valitettavana, että EU:lla ei ole todellisia innovaatioiden sisämarkkinoita, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita koordinoimaan tämän alan toimintaansa erityisesti 
sopimalla pikaisesti yhteisöpatentista ja yhdenmukaisesta 
patenttituomioistuinjärjestelmästä, ja korostaa, kuinka tärkeää standardisointi on 
innovatiivisten tuotteiden kehittämisen kannalta;

3. korostaa laajapohjaisen innovaatiopolitiikan merkitystä ja vaatii investointeja ihmisiin ja 
osaamiseen siten, että otetaan huomioon sekä tutkimukseen perustuvat innovaatiot että 
innovaatiopolitiikan kysyntälähtöiset tarkastelutavat; korostaa, että EU:n 
innovaatiopolitiikan olisi tuettava käyttäjien ja yhteiskunnan tarpeisiin vastaavia 
innovaatioita sekä uusia palveluinnovaatioita;

4. korostaa keskeisten kehitystä vauhdittavien teknologioiden strategista merkitystä 
prosesseihin, tavaroihin ja palveluihin liittyvässä innovoinnissa samoin kuin vähähiiliseen 
osaamistalousjärjestelmään siirtymisessä; tukee komission tiedonannossa 
KOM(2009)0512 esitettyjä linjauksia kehitystä vauhdittavaa huipputeknologiaa 
koskevien teollisuuspoliittisten puitteiden kehittämiseksi ja yhtyy jäsenvaltioille 
esitettyyn pyyntöön tunnustaa keskeisten kehitystä vauhdittavien teknologioiden käytön 
merkitys EU:ssa;

5. korostaa, että innovaatiopolitiikka olisi sovitettava yhteen muiden EU:n sekä kansallisten 
politiikkojen kanssa (kuten teollisuus-, ympäristö- ja kuluttajapolitiikkojen), ja samalla 
olisi muistettava, että yksilöitävien lähestymistapojen olisi oltava riittävän joustavia, jotta 
ne voidaan mukauttaa erilaisiin kansallisiin ja alueellisiin olosuhteisiin;

6. kehottaa komissiota määrittelemään uusia, myös muut kuin tekniset näkökohdat 
huomioon ottavia innovaatioindikaattoreita, jotka soveltuvat paremmin yhä enemmän 
tietoon perustuviin palvelutalouksiin;

7. kehottaa jäsenvaltioita tarjontapuolen toimenpiteiden lisäksi käyttämään julkisia 
hankintoja innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kysynnän lisäämiseen ja samalla 
parantamaan julkisten palvelujen laatua; korostaa, että hankintaviranomaisten olisi 
otettava innovointi yhdeksi hankintaohjelmiensa tavoitteeksi;

8. korostaa, että innovaatio on ennen kaikkea uutuus, joka vastaa kuluttajien ja 
markkinoiden tarpeisiin; pyytää siitä syystä komissiota varmistamaan, että kuluttajien 
tarpeet asetetaan entistä enemmän etusijalle innovaation käyttövoimana;
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9. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään rahoitusta tutkimukselle ja kehitykselle, jotta vuonna 
2002 Barcelonassa asetettu tavoite käyttää kolme prosenttia bruttokansantuotteesta 
tutkimukseen ja kehitykseen saavutetaan; korostaa tutkimuksen ja innovaation 
rahoituksen tärkeyttä talouskriisin aikana, koska siten luodaan pitkällä aikavälillä lisää 
uusia työpaikkoja;

10. pitää valitettavana, että EU:n tutkimus- ja innovaatiovälineiden 
yksinkertaistamispyrkimykset eivät ole johtaneet tulokseen ja että menettelyt ovat 
edelleen aivan liian monimutkaisia ja aikaa vieviä, mikä vaikeuttaa erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten osallistumista ohjelmiin; 

11. painottaa, että on tarpeen koordinoida tehokkaammin niiden komission jäsenten työtä, 
jotka vastaavat innovaatiopolitiikasta ja siihen liittyvistä asia-alueista, ja kehottaa 
toimimaan tässä siten, että EU:n innovaatiopoliittisten välineiden pirstoutuneisuus 
vähenee.
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