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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad, norint užtikrinti veiksmingą konkurencingos vidaus rinkos veikimą, 
pagrįstą prekybos kliūčių pašalinimu, aukštu vartotojų apsaugos lygiu ir socialine 
sanglauda, būtina remti verslininkus, kurie yra naujovių Europoje skatintojai;

2. atsižvelgdamas į tai apgailestauja, kad trūksta tikros naujovių vidaus rinkos ES ir ragina 
Komisiją ir valstybes nares koordinuoti savo pastangas šioje srityje, ypač siekiant 
artimiausiu metu susitarti dėl Bendrijos patento ir vienodos su patentais susijusių ginčų 
nagrinėjimo sistemos, ir pabrėžia naujoviškų produktų kūrimo standartizacijos svarbą;

3. pabrėžia įvairiapusės naujovių politikos, kuriai reikalingos investicijos į žmones ir 
įgūdžius ir kurią vykdant atsižvelgiama į moksliniais tyrimais paremtas naujoves ir 
paklausa pagrįstus naujovių politikos metodus, svarbą; atkreipia dėmesį į tai, kad ES 
naujovių politika turėtų skatinti vartotojų ir visuomenės poreikius atitinkančias naujoves 
ir paslaugų naujoves;

4. pabrėžia strateginę didelio poveikio technologijų reikšmę sudarant sąlygas veiklos, prekių 
ir paslaugų naujovėms ir pereinant prie mažai anglies dvideginio į aplinką išskiriančių 
technologijų ir žiniomis pagrįstos ekonomikos sistemos; pritaria Komisijos komunikate 
COM(2009)0512 pristatytoms pramonės politikos didelio poveikio technologijų teisės 
aktų sistemos gairėms ir prisideda prie valstybėms narėms skirto Komisijos raginimo 
priimti bendrą poziciją, kad diegti didelio poveikio technologijas Europos Sąjungoje yra 
labai svarbu;

5. pabrėžia, kad naujovių politika turėtų būti derinama su kita ES ir nacionaline politika 
(įskaitant pramonės, aplinkos apsaugos ir vartotojų politiką), atsižvelgiant į tai, kad 
nustatyti požiūriai turėtų būti pakankamai lankstūs, kad juos būtų galima pritaikyti prie 
įvairių nacionalinių ir regioninių aplinkybių;

6. ragina Komisiją kurti naujus naujovių rodiklius, įskaitant netechnologinius aspektus, kurie 
tinkamesni vis labiau žiniomis paremtoms paslaugų ekonomikoms;

7. ragina valstybes nares šalia pasiūla pagrįstų priemonių papildomai naudoti viešuosius 
pirkimus siekiant skatinti naujoviškų prekių ir paslaugų paklausą ir gerinti viešųjų 
paslaugų kokybę; pabrėžia, kad perkančiosios institucijos į savo pirkimų programų tikslus 
turėtų įtraukti naujoves;

8. pabrėžia, kad naujovė pirmiausia yra naujybė, atitinkanti vartotojų ir rinkos poreikius; 
todėl ragina Komisiją užtikrinti didesnį vartotojų poreikių, kurie yra varomoji naujovių 
jėga, viršenybės pripažinimą;

9. ragina valstybes nares didinti savo mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros finansavimą 
siekiant įgyvendinti 2002 m. Barselonoje nustatytą tikslą iki 2010 m. išleisti 3 proc. BVP 
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moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai; pabrėžia mokslinių tyrimų ir naujovių 
finansavimo svarbą ekonomikos krizės laikais, nes tai ilgos trukmės laikotarpiu skatins 
kurti darbo vietas;

10. apgailestauja, kad pastangos supaprastinti ES mokslinių tyrimų ir naujovių priemones 
nebuvo sėkmingos ir kad procedūros vis dar yra per daug sudėtingos ir užima daug laiko, 
o tai yra ypač didelė kliūtis MVĮ dalyvavimui šiose programose; 

11. pabrėžia, kad būtina labiau koordinuoti Komisijos narių, dirbančių naujovių politikos 
srityse ir susijusiose srityse, veiklą ir primygtinai ragina, kad tai skatintų mažiau 
suskaidytų ES priemonių naujovių politikos srityje kūrimą.
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