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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že podpora podnikateľských subjektov ako hnacej sily inovačného procesu 
v Európe je nevyhnutným predpokladom účinného fungovania konkurencieschopného 
vnútorného trhu založeného na odstraňovaní obchodných prekážok a vysokom stupni 
ochrany spotrebiteľa a sociálnej súdržnosti; 

2. v tejto súvislosti s poľutovaním vníma absenciu skutočného vnútorného trhu pre inovácie 
v EÚ a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby koordinovali svoje úsilie v tejto oblasti, 
najmä pokiaľ ide o včasné dosiahnutie dohody o patente Spoločenstva a jednotný systém 
patentových súdov, a zdôrazňuje význam štandardizácie pre rozvoj inovačných 
výrobkov;

3. zdôrazňuje význam širokospektrálnej inovačnej politiky, ktorá si vyžaduje investície do 
ľudských zdrojov a zručností a zohľadňuje inovácie vychádzajúce z výskumu, ako aj 
prístupy inovačnej politiky založené na dopyte; zdôrazňuje, že inovačná politika EÚ by 
mala podporovať inovácie, ktoré spĺňajú užívateľské a spoločenské potreby, ako aj ďalšie 
inovácie služieb;

4. zdôrazňuje strategický význam kľúčových technológií pre inovácie postupov, tovarov 
a služieb, ako aj pre prechod k znalostnému a nízkouhlíkovému hospodárstvu; podporuje 
usmernenia, ktoré navrhla Komisia vo svojom oznámení KOM(2009)0512, pokiaľ ide 
o vytvorenie priemyselno-politického rámca pre oblasť kľúčových technológií, 
a podporuje jej výzvu určenú členským štátom, aby uznali dôležitosť využívania týchto 
technológií v EÚ;

5. zdôrazňuje, že inovačná politika by sa mala koordinovať s ostatnými politikami EÚ 
a vnútroštátnymi politikami (vrátane politík v oblasti priemyslu, ochrany životného 
prostredia a spotrebiteľov) so zreteľom na skutočnosť, že zvolené prístupy by mali byť 
dostatočne pružné, aby sa mohli prispôsobiť rôznym vnútroštátnym a regionálnym 
podmienkam;

6. vyzýva Komisiu, aby pre inovácie vytvorila nové ukazovatele zohľadňujúce 
aj netechnologické hľadiská, ktoré sú vhodnejšie pre ekonomiky služieb čoraz viac 
založené na znalostiach;

7. vyzýva členské štáty, aby popri opatreniach založených na ponuke zvyšovali dopyt 
po inovačných výrobkoch a službách prostredníctvom verejného obstarávania a aby 
zároveň zvyšovali kvalitu verejných služieb; zdôrazňuje, že obstarávatelia by mali 
uvádzať inovácie ako jeden z cieľov svojich programov obstarávania;

8. zdôrazňuje, že inovačný proces je predovšetkým novinkou, ktorá reaguje na potreby 
spotrebiteľov a trhu; preto žiada Komisiu, aby zabezpečila väčšie uznanie prvoradého 
významu dopytu spotrebiteľov ako hnacej sily inovačného procesu;



PE439.078v02-00 4/5 AD\809201SK.doc

SK

9. vyzýva členské štáty, aby zvýšili financovanie výskumu a vývoja a dosiahli tak cieľ 
stanovený v roku 2002 v Barcelone, ktorým je do roku 2010 vynaložiť 3 % HDP na 
oblasť výskumu a vývoja; zdôrazňuje význam financovania výskumu a inovácií v čase 
hospodárskej krízy, pretože na základe toho sa z dlhodobého hľadiska zvýši vytváranie 
pracovných miest;

10. s poľutovaním vníma skutočnosť, že úsilie o zjednodušenie nástrojov EÚ na výskum 
a inovácie nebolo úspešné a že postupy sú naďalej príliš zložité a časovo náročné, 
čo obzvlášť komplikuje zapojenie malých a stredných podnikov do týchto programov; 

11. zdôrazňuje potrebu lepšej koordinácie činnosti komisárov zapojených do inovačnej 
politiky a súvisiacich oblastí a zdôrazňuje, že by to malo viesť k menšej fragmentácii 
nástrojov EÚ v oblasti inovačnej politiky;
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