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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at det europæiske indre marked bidrager positivt til innovation, og at 
fremskridt hen imod et Innovations-EU, der understøttes af koordinerede 
kommissionsinitiativer og et stærkt engagement fra medlemsstaternes side, vil skabe nye 
muligheder for virksomhederne – navnlig innovative små og mellemstore virksomheder –
og vil kraftigt støtte jobskabelse og social samhørighed og fremkalde ny og bæredygtig 
økonomisk vækst samt opfylde de sociale behov hos borgerne og forbrugerne i EU; 
glæder sig over Kommissionens brede strategiske tilgang, der kombinerer såvel 
efterspørgsels- og udbudsbaserede som horisontale og sektorspecifikke instrumenter, og 
opfordrer Kommissionen til at indlede en åben dialog med relevante interessenter;

2. understreger behovet for at øge, fremme og sikre finansieringen af forskning, udvikling og 
innovation i EU; understreger navnlig behovet for, at små og mellemstore virksomheder 
og mikrovirksomheder har adgang til finansiering til overkommelige udgifter ved, at 
mulighederne for deltagelse i forskellige innovative projekter øges; understreger behovet 
for at fjerne hindringer for venturekapitalfondes grænseoverskridende virksomhed inden 
for lovgivningsmæssige rammer på EU-plan og lette børsnoteringen af innovative 
virksomheder; opfordrer Kommissionen til at tage passende skridt til at forbedre den 
måde, hvorpå EU's finansieringsprogrammer fungerer, ved at belønne virksomheder, der 
fremmer innovative projekter, og ved at forenkle de komplicerede administrative 
procedurer; beklager navnlig den manglende finansiering af afgørende instrumenter til 
forskning, innovation og udvikling, der allerede er vedtaget, såsom den strategiske 
energiteknologiplan (SET-planen) og CIP-programmet; opfordrer Kommissionen til at 
lette adgangen for små og mellemstore virksomheder og mikrovirksomheder, der forfølger 
en innovativ strategi;

3. er stærk tilhænger af en handlingsplan for økoinnovation med hovedvægten på små og 
mellemstore virksomheder og mikrovirksomheder i såvel byområder som landdistrikter og 
fjerntliggende regioner; understreger, at innovation inden for grøn teknologi åbner 
mulighed for at fremskynde overgangen til en mere bæredygtig økonomi, og at høje 
normer på det sociale og miljømæssige område samt for forbrugerbeskyttelsen vil 
tilskynde virksomhederne og den offentlige sektor til at udvikle innovative løsninger, når 
det gælder levering af offentlige tjenesteydelser; opfordrer Kommissionen til at tage 
ovenstående i betragtning ved udarbejdelsen af den endelige udgave af retsakten om det 
indre marked;

4. understreger vigtigheden af at fremskynde forenklingen af de administrative procedurer 
for ansøgninger om støtte fra EU's forsknings- og innovationsprogrammer for at øge 
virksomhedernes deltagelse i EU-finansierede projekter; konstaterer, at de forenklede 
procedurer vil styrke SMV’ernes muligheder, når det gælder udformning af projekter og 
udarbejdelse af forslag, og sikre, at offentlige midler anvendes effektivt, og at man undgår 
at bruge ressourcer på komplicerede regler, administrative byrder og urimelige kontroller;
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5. understreger standardiseringens rolle i forbindelse med udviklingen af innovative 
produkter; mener, at Kommissionens planlagte initiativ om at sætte fart i og modernisere 
fastsættelsen af europæiske standarder, navnlig de tilpasninger, som den særlige dynamik 
i ikt-sektoren nødvendiggør, og forbedret adgang til standarder for små og mellemstore 
virksomheder, vil fremme innovation og gøre det muligt for små og mellemstore 
virksomheder at vinde indpas på nye markeder;

6. understreger alternative finansieringskilders betydning for innovative virksomheder, der er 
aktive inden for forskning og udvikling, navnlig for finansiering af projekter med henblik 
på at udnytte forsknings- og udviklingsresultaterne kommercielt i samarbejde med 
universiteter og akademiske forskningscentre; støtter navnlig etableringen af 
fælleseuropæiske venturekapitalinstrumenter, der samler offentlige og private 
investeringer, med henblik på at skabe et mere effektivt finansieringsmiljø for innovative 
små og mellemstore virksomheder med høj vækst, og opfordrer Kommissionen til at 
samarbejde med EIB, EIF og nationale ekspertorganer for at videreføre dette arbejde som 
en prioriteret foranstaltning;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte den offentlige sektors indsats for 
at indføre innovative tiltag og iværksætte det nye forskningsprogram for innovation i den 
offentlige sektor, f.eks. inden for e-forvaltning, e-sundhed og e-indkøb, og ligeledes til at 
formidle bedste praksis i den offentlige administration, hvilket vil begrænse bureaukratiet 
og omfatte foranstaltninger, hvor borgeren står i centrum; understreger den offentlige 
sektors betydning med hensyn til at styrke offentlighedens tillid til det indre digitale 
marked;

8. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder til at 
fremme anvendelsen af e-indkøb og navnlig indførelsen af prækommercielle offentlige 
indkøb, herunder fælles og elektroniske indkøb, i hvilken forbindelse der skal tages 
behørigt hensyn til, at bestemmelserne om databeskyttelse overholdes som en integrerende 
del af EU's innovationsstrategi; opfordrer navnlig Kommissionen til som led i den 
almindelige revision af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb at klarlægge 
og forenkle de relevante bestemmelser og åbne mulighed for, at de ordregivende 
myndigheder kan anvende prækommercielle offentlige indkøb på en mere gennemskuelig 
måde; opfordrer også Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme, at der i 
forbindelse med offentlige indkøb på en gennemskuelig måde tages hensyn til nærmere 
bestemte og egentlige sociale og miljømæssige kriterier samt tilsvarende kriterier omkring 
fair handel og innovation, uden at de små og mellemstore virksomheders aktive indsats i 
arbejdet med at finde frem til nye og innovative løsninger undergraves, og samtidig med 
at gældende konkurrenceregler overholdes;

9. opfordrer Kommissionen til at fremlægge de nødvendige lovgivningsforslag med henblik 
på oprettelse af et velfungerende digitalt indre marked senest i 2015, da dette i væsentlig 
grad vil forbedre rammevilkårene for innovation; understreger, at initiativerne skal være 
ambitiøse navnlig på centrale områder som f.eks. ophavsret, e-handel, herunder 
forbrugerpolitikken for e-handel, og anvendelse af oplysninger fra den offentlige sektor;

10. støtter stærkt Kommissionens program om innovation og forskning i små virksomheder 
(SBIR-programmet), der sigter mod at indkredse teknologirelaterede udfordringer for den 
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offentlige sektor og finansiere F&U-projekter med henblik på at udvikle nye løsninger på 
både gamle og nye problemer, og opfordrer Kommissionen til at give gennemførelsen af 
dette program højeste prioritet;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sætte gennemførelsen af det indre 
marked, herunder foranstaltninger til fremme af et digitalt indre marked, i centrum for 
innovationspolitikken, da dette vil sikre forbrugerne bedre priser og mere kvalitet, støtte 
udviklingen af innovative produkter, øge jobskabelsen i EU og skabe nye 
vækstmuligheder for EU på førende markeder;

12. glæder sig over Kommissionens hensigt om at forbedre virksomhedernes 
rammebetingelser for at innovere, især med hensyn til intellektuelle ejendomsrettigheder 
og udviklingen af EU-patentet;

13. støtter Kommissionens målsætning om at puste nyt liv i de forsømte intellektuelle 
ejendomsrettigheder; mener, at en måde at opnå dette på kan være, at der oprettes en 
europæisk patentfond, som kan etablere patentpuljer gennem et licenssystem til gavn for 
de europæiske virksomheder, navnlig innovative SMV’er;

14. understreger betydningen af et velfungerende EU-patent for etableringen af et indre 
marked for forskning og innovation;

15. opfordrer medlemsstaterne til at modernisere deres uddannelsessystemer, navnlig på det 
videnskabelige område; opfordrer til et øget samarbejde og tættere partnerskaber mellem 
virksomheder og universiteter for at sikre, at de kvalifikationer, der erhverves under 
studierne, svarer bedst muligt til behovene i erhvervslivets forskellige sektorer; 
understreger, at det er vigtigt at gøre de europæiske højere læreanstalter mere attraktive 
for forskere, og støtter i dette øjemed bevarelsen af de europæiske Marie Curie-stipendier, 
der spiller en vigtig rolle for at fremme forskernes mobilitet inden for Den Europæiske 
Union;

16. beklager, at akademisk uddannet personale stadig møder hindringer for den frie 
bevægelighed for arbejdstagere, bl.a. problemer med overførsel af pensionsrettigheder; 
understreger behovet for, at der udvikles et system, som aktivt fremmer forskeres og 
videnskabsfolks mobilitet mellem europæiske universiteter og akademiske 
forskningscentre; understreger, at dette vil fremme udveksling af viden og vil være til stor 
nytte for innovation og for fremvæksten af en europæisk videnbaseret økonomi;

17. mener, at innovation og kreativitet er nøglen til Unionens økonomiske genopretning, og at 
betydningen af at omsætte Unionens videnskabelige og teknologiske landvindinger til nye 
varer og tjenesteydelser ikke bør undervurderes; 

18. minder om, at målet om, at 3 % af BNP skal gå til F&U, består af en andel på 2 % (private 
udgifter) og en andel på 1 % (offentlige udgifter); bemærker, at der stadig er særlige 
mangler på området for private udgifter til forskning, som kun kan overvindes ved at 
tilpasse de lovgivningsmæssige rammer for virksomheder, herunder SMV'er; støtter 
navnlig Kommissionens arbejde med at udforme en ny primær indikator, der bygger på 
den reelle innovationspræstation, da dette vil være mere informativt end at måle 
præstationen i forhold til kvantitative mål;
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19. understreger betydningen af at skabe et velfungerende europæisk forskningsområde senest 
i 2014 ved at etablere en overordnet styringsstruktur, gradvis tilpasse de nationale 
programmer, strømline de administrative bestemmelser og øge forskernes mobilitet over 
grænserne.
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