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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a vállalkozásoknak mint az európai innováció éllovasainak 
megerősítése a kereskedelmi korlátok megszüntetésén, magas szintű fogyasztóvédelmen 
és társadalmi kohézión alapuló versenyképes belső piac eredményes működésének 
szükséges előfeltétele;

2. sajnálja ezzel kapcsolatban, hogy az EU-ban nem létezik igazi belső piac az innováció 
vonatkozásában, és felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hangolják össze 
erőfeszítéseiket e téren, különösen a közösségi szabadalomra és az egységes szabadalmi 
bírósági rendszerre vonatkozó időszerű megegyezést illetően, valamint hangsúlyozza az 
innovatív termékek fejlesztése szabványosításának fontosságát;

3. hangsúlyozza a széles körű támogatást élvező, az emberi erőforrásokba és a 
szakértelembe befektető innovációs politika jelentőségét, amely számításba veszi mind a 
kutatásalapú innovációkat, mind pedig a kereslet által vezérelt innovációs politikai 
megközelítést; hangsúlyozza, hogy az EU innovációs politikájának a felhasználói és a 
társadalmi igényeket teljesítő innovációkat, valamint az új szolgáltatási innovációkat 
kellene támogatnia;

4. hangsúlyozza a kulcsfontosságú alaptechnológiák stratégiai jelentőségét a folyamatokkal, 
árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos innováció, valamint az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, tudásalapú gazdasági rendszerre való átállás szempontjából; támogatja a 
Bizottság által a COM(2009)0512 közleményben a kulcsfontosságú alaptechnológiákra 
vonatkozó iparpolitikai keret kidolgozása tekintetében előterjesztett iránymutatásokat, és 
csatlakozik ahhoz a tagállamokhoz intézett felszólításához, hogy jussanak megegyezésre 
a kulcsfontosságú alaptechnológiák EU-ban való felhasználásának jelentőségéről;

5. hangsúlyozza, hogy az innovációs politikát össze kell hangolni az egyéb uniós és nemzeti 
politikákkal (mint például az ipar-, a környezetvédelmi és a fogyasztóvédelmi 
politikával), szem előtt tartva, hogy az azonosított megközelítéseknek kellően 
rugalmasnak kell lenniük, hogy hozzáigazíthatók legyenek a különböző nemzeti és 
regionális körülményekhez;

6. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki új innovációs mutatókat – ideértve a nem 
technológiai jellegű vonatkozásokat is –, amelyek jobban alkalmazhatók az egyre inkább 
tudásalapú szolgáltatási gazdaságokra;

7. kéri a tagállamokat, hogy a kínálati oldali intézkedéseket kiegészítve közbeszerzések 
révén serkentsék az innovatív termékek és szolgáltatások iránti keresletet, és egyúttal 
javítsák a közszolgáltatások színvonalát; hangsúlyozza, hogy a szerződő hatóságoknak az 
innovációt közbeszerzési programjaik egyik céljává kell kitűzniük;

8. hangsúlyozza, hogy az innováció mindenekelőtt olyan újítás, amely a fogyasztók és a 
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piac szükségleteire reagál; ezért kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa a fogyasztói igények 
jobb felismerését az innováció fő mozgatórugójaként;

9. felhívja a tagállamokat, hogy növeljék a K+F számára nyújtott finanszírozást a 2002-ben 
Barcelonában meghatározott cél elérése érdekében, amely szerint 2010-re a GDP 3%-át 
kell K+F-re fordítani; hangsúlyozza a kutatás és az innováció finanszírozásának 
fontosságát a gazdasági válság idején, mivel ez hosszú távon serkenteni fogja a 
munkahelyteremtést;

10. sajnálja, hogy az EU kutatási és innovációs eszközeinek egyszerűsítésére irányuló 
erőfeszítések nem jártak sikerrel, és hogy az eljárások továbbra is túlságosan bonyolultak 
és időigényesek, ami különösen akadályozza a kis- és középvállalkozások részvételét 
ezekben a programokban;

11. hangsúlyozza, hogy fokozni kell az összhangot az innovációs politikáért és az azzal 
kapcsolatos területekért felelős biztosok munkája között, és sürgeti, hogy mindez vezessen 
az eszközök szétdaraboltságának csökkentéséhez az innovációs politika terén.
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