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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att stärkandet av företag som den drivande kraften bakom 
innovation i Europa är en nödvändig förutsättning för en effektivt fungerande 
konkurrenskraftig inre marknad baserad på undanröjandet av handelshinder och en hög 
nivå av konsumentskydd och social sammanhållning.

2. Europaparlamentet beklagar i detta sammanhang avsaknaden av en verklig inre marknad 
för innovationer i EU, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samordna 
sina insatser inom detta område, särskilt där en skyndsam överenskommelse om ett 
gemenskapspatent och ett gemensamt system för patentdomstolar berörs, samt betonar 
vikten av standardisering för utvecklingen av innovativa produkter.

3. Europaparlamentet betonar vikten av en bred innovationspolitik som fordrar investeringar 
i människor och kompetens och tar hänsyn till både forskningsbaserade innovationer och 
efterfrågestyrda innovationspolitiska strategier. Parlamentet framhåller att 
EU:s innovationspolitik bör främja innovation som möter användarnas och samhällets 
behov samt nya tjänsteinnovationer.

4. Europaparlamentet betonar den strategiska betydelse som viktig möjliggörande teknik har 
för innovation när det gäller processer, varor och tjänster samt för övergången till en 
kunskapsbaserad ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Parlamentet stöder de riktlinjer om 
utvecklingen av en industripolitisk ram för viktig möjliggörande teknik som 
kommissionen lagt fram i sitt meddelande KOM(2009)0512, och ställer sig bakom 
kommissionens uppmaning till medlemsstaterna om att enas om betydelsen av att använda 
viktig möjliggörande teknik i EU.

5. Europaparlamentet betonar att innovationspolitiken bör samordnas med övrig politik i EU 
och medlemsstaterna (bland annat industri-, miljö- och konsumentpolitik) och att man 
därvid bör hålla i åtanke att de strategier som identifieras bör vara tillräckligt flexibla för 
att kunna anpassas till olika nationella och regionala förhållanden.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla nya innovationsindikatorer, 
inbegripet icke-tekniska aspekter, som är bättre lämpade för allt mer kunskapsbaserade 
tjänsteekonomier.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att som ett komplement till åtgärder på 
utbudssidan använda sig av offentlig upphandling för att uppmuntra efterfrågan på 
innovativa varor och tjänster och samtidigt förbättra kvaliteten på de offentliga tjänsterna. 
Parlamentet betonar att upphandlande myndigheter borde ha med innovation som ett av 
målen för sina upphandlingsprogram.

8. Europaparlamentet framhåller att innovation i första hand är en nyhet som möter 
konsumenternas och marknadens behov, och uppmanar därför kommissionen att 
säkerställa ett större erkännande av konsumenternas efterfrågan som den viktigaste 
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drivkraften för innovation.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka sina FoU-anslag i syfte att uppnå 
det mål som sattes upp i Barcelona år 2002 om att senast år 2010 avsätta 3 procent av 
BNP till FoU. Parlamentet framhåller hur viktigt det är att det anslås medel till forskning 
och innovation i ekonomiska kristider eftersom detta skapar fler arbetstillfällen på lång 
sikt.

10. Europaparlamentet beklagar att ansträngningarna för att förenkla EU:s forsknings- och 
innovationsinstrument inte har varit framgångsrika och att förfarandena fortfarande är 
alldeles för komplexa och tidsödande, vilket särskilt hämmar små och medelstora företags 
deltagande i dessa program.

11. Europaparlamentet betonar behovet av bättre samordning av det arbete som utförs av de 
kommissionsledamöter som är involverade i innovationspolitiken och relaterade områden, 
samt insisterar på att detta bör resultera i att EU-instrumenten inom ramen för 
innovationspolitiken blir mindre fragmenterade.
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