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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat versterking van de positie van ondernemers als aanjagers van innovatie in 
Europa een onontbeerlijke voorwaarde is voor het goed functioneren van een 
concurrerende interne markt, met als basis het uit de weg ruimen van handelsbarrières en
een hoog niveau van consumentenbescherming en sociale cohesie;

2. betreurt in verband hiermee het ontbreken van een werkelijke interne markt voor 
innovaties in de EU en verzoekt de Commissie en de lidstaten hun inspanningen op dit 
gebied te coördineren, met name met betrekking tot het bereiken van overeenstemming
op korte termijn over een Gemeenschapsoctrooi en een gemeenschappelijk stelsel voor de 
beslechting van octrooigeschillen en benadrukt het belang van standaardisering van de 
ontwikkeling van innovatieve producten;

3. benadrukt het belang van een omvattend innovatiebeleid, dat investeringen in mensen en 
vaardigheden vergt, en dat uitgaat van op onderzoek gebaseerde innovaties, alsmede een 
vraaggestuurde aanpak van het innovatiebeleid; onderstreept dat het Europees 
innovatiebeleid innovatie moet stimuleren die beantwoordt aan de behoeften van de 
gebruiker en de maatschappij, alsmede innovatie op het gebied van nieuwe diensten;

4. benadrukt het strategisch belang van sleuteltechnologieën voor de innovatie van
processen, goederen en diensten, alsmede voor de overschakeling op een kenniseconomie 
met een lage CO2-uitstoot; ondersteunt de door de Commissie in haar mededeling 
COM(2009)0512 aangegeven richtsnoeren voor de ontwikkeling van een 
industriebeleidskader voor sleuteltechnologieën en sluit zich aan bij haar uitnodiging aan 
de lidstaten om het belang van de toepassing van sleuteltechnologieën in de EU te 
onderschrijven;

5. onderstreept dat het innovatiebeleid gecoördineerd zou moeten worden met andere EU-
en nationale beleidslijnen (waaronder industrie-, milieu- en consumentenbeleid), waarbij 
ervoor wordt gezorgd dat de gekozen aanpak voldoende flexibel is om te kunnen 
inspringen op verschillende nationale en regionale situaties;

6. verzoekt de Commissie nieuwe innovatie-indicatoren te ontwikkelen die ook niet-
technologische aspecten omvatten en die beter aansluiten bij de steeds meer op kennis 
gebaseerde diensteneconomieën;

7. verzoekt de lidstaten om, naast maatregelen met betrekking tot het aanbod,
overheidsopdrachten in te zetten om de vraag naar innovatieve goederen en diensten te 
verhogen en tegelijkertijd de kwaliteit van de openbare diensten te verhogen; benadrukt 
dat aanbestedende overheden innovatie als doelstelling in hun aanbestedingsprogramma's 
zouden moeten opnemen;
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8. onderstreept dat innovatie in de eerste plaats een nieuwigheid is die beantwoordt aan de
behoeften van consumenten en markten; verzoekt de Commissie om die reden ervoor te 
zorgen dat er meer erkenning komt voor het belang van de consumentenvraag als 
drijvende kracht achter innovatie;

9. verzoekt de lidstaten meer financiële middelen uit te trekken voor onderzoek en 
ontwikkeling, met het oog op de verwezenlijking van de in 2002 in Barcelona 
vastgestelde doelstelling, te weten een investering van 3% van het BBP in onderzoek en 
ontwikkeling; onderstreept dat het belangrijk is om in tijden van economische crisis
onderzoek en ontwikkeling te financieren, omdat daardoor op lange termijn meer banen 
zullen ontstaan;

10. betreurt dat pogingen om Europese onderzoeks- en innovatie-instrumenten te 
vereenvoudigen geen succes hebben gehad en dat de procedures nog steeds veel te 
ingewikkeld en tijdrovend zijn, hetgeen met name de deelname van het MKB aan deze 
programma's bemoeilijkt;

11. benadrukt de noodzaak van een betere coördinatie tussen de activiteiten van de 
verschillende commissarissen die zich bezig houden met innovatiebeleid en aanverwante 
onderwerpen, en benadrukt dat dit zou moeten leiden tot minder versnippering van de 
Europese instrumenten op het gebied van innovatiebeleid.
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