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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je krepitev podjetnikov kot nosilcev inovacij v Evropi nujni pogoj za 
učinkovito delovanje konkurenčnega notranjega trga, ki temelji na odpravi trgovinskih 
ovir ter visoki ravni varstva potrošnikov in socialne kohezije; 

2. v zvezi s tem obžaluje, da ni resničnega notranjega trga za inovacije v EU, Komisijo in 
države članice pa poziva, naj usklajujejo svoja prizadevanja na tem področju, zlasti kar 
zadeva čimprejšnje doseganje sporazuma o patentu Skupnosti in enotnem sistemu 
patentnih sodišč, ter poudarja, da je standardizacija pomembna za razvoj inovativnih 
izdelkov;

3. poudarja pomembnost široko zastavljene inovacijske politike, ki zahteva vlaganja v ljudi 
in spretnosti ter upošteva inovacije, ki temeljijo na raziskavah, in pristope v inovacijski 
politiki, ki temeljijo na povpraševanju; poudarja tudi, da mora inovacijska politika EU 
spodbujati inovacije, ki zadovoljujejo potrebe uporabnikov in družbe, ter inovacije na 
področju novih storitev;

4. poudarja, da so ključne spodbujevalne tehnologije strateškega pomena za inovacije na 
področju procesov, blaga in storitev ter za prehod na nizkoogljično gospodarstvo, ki 
temelji na znanju; podpira smernice za razvoj okvirja industrijske politike za ključne 
spodbujevalne tehnologije, ki jih je Komisija predstavila v sporočilu COM(2009)0512, 
ter se pridružuje zahtevi, ki jo je Komisija naslovila na države članice, naj se 
sporazumejo o pomenu uporabe ključnih spodbujevalnih tehnologij v EU;

5. poudarja, da je treba inovacijsko politiko uskladiti z drugimi politikami EU in 
nacionalnimi politikami (vključno z industrijsko, okoljsko in potrošniško politiko) ob 
upoštevanju, da morajo biti opredeljeni pristopi dovolj prožni, da jih je mogoče 
prilagajati različnim nacionalnim in regionalnim okoliščinam;

6. poziva Komisijo, naj razvije nove kazalce inovacij, ki bodo zajemali tudi netehnološke 
vidike,  bolj primerne za storitvena gospodarstva, ki vedno bolj temeljijo na znanju;

7. poziva države članice, naj poleg ukrepov na strani ponudbe uporabljajo javna naročila za 
pospeševanje povpraševanja po inovativnih proizvodih in storitvah, obenem pa 
izboljšujejo kakovost javnih storitev; poudarja, da bi morali pogodbeni organi vključiti 
inovacije med cilje svojih programov javnih naročil;

8. poudarja, da je inovativnost v prvi vrsti novost, ki se odziva na potrebe potrošnikov in 
trga; zato poziva Komisijo, naj zagotovi večje priznanje primarnosti povpraševanja 
potrošnikov kot gonilne sile inovacij;

9. poziva države članice, naj povečajo svoja sredstva za financiranje raziskav in razvoja, da 
bi tako dosegle cilj, določen v Barceloni leta 2002, v skladu s katerim bi naj do leta 2010 
v ta namen uporabile 3 % BDP; poudarja pomen financiranja raziskav in inovacij v času 



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

SL

gospodarske krize, saj bo to na dolgi rok povečalo ustvarjanje delovnih mest;

10. obžaluje, da prizadevanja za poenostavitev instrumentov EU na področju raziskav in 
inovacij niso bila uspešna ter da so postopki še vedno preveč zapleteni in časovno 
zamudni, kar zlasti ovira sodelovanje malih in srednjih podjetij v teh programih; 

11. poudarja, da morajo komisarji, ki so vključeni v inovacijsko politiko in z njo povezana 
področja, bolj uskladiti svoje delo ter da bi se morala s tem zmanjšati razdrobljenost 
instrumentov EU na področju politike inovacij.
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