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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Europos vidaus rinka teigiamai prisideda prie inovacijos ir kad pažanga 
siekiant Inovacijų sąjungos, grindžiamos koordinuojamomis Komisijos iniciatyvomis ir 
tvirtais valstybių narių įsipareigojimais, suteiks naujų galimybių įmonėms, ypač 
novatoriškoms MVĮ, ir svariai sustiprins darbo vietų kūrimą bei socialinę sanglaudą, taip 
pat paskatins naują bei tvarų ekonomikos augimą bei padės patenkinti ES piliečių ir 
vartotojų socialinius poreikius; pritaria plačiam strateginiam Komisijos požiūriui, pagal 
kurį derinamos paklausa ir pasiūla grindžiamos priemonės ir horizontaliosios bei 
sektorinės priemonės, ir ragina Komisiją pradėti atvirą dialogą su atitinkamomis 
suinteresuotosiomis šalimis;

2. pabrėžia, kad reikia didinti, skatinti ir užtikrinti mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų 
finansavimą ES; pabrėžia, kad MVĮ ir labai mažoms įmonėms reikia turėti galimybes 
pasinaudoti nebrangiu finansavimu didinant dalyvavimą įvairiuose novatoriškuose 
projektuose; pabrėžia, kad reikia panaikinti kliūtis tarpvalstybinei rizikos kapitalo fondų 
veiklai pagal Europos reguliavimo sistemą ir palengvinti novatoriškų įmonių įtraukimą į 
biržos sąrašus; ragina Komisiją imtis tinkamų veiksmų siekiant gerinti ES finansavimo 
programas apdovanojant įmones, kurios skatina novatoriškus projektus, ir supaprastinant 
sudėtingas administracines procedūras; ypač apgailestauja, kad trūksta lėšų itin svarbioms 
jau priimtoms mokslinių tyrimų, inovacijų ir plėtros priemonėms, pvz., Strateginiam 
energetikos technologijų planui ir Konkurencingumo ir inovacijų bendrajai programai;
ragina Komisiją palengvinti MVĮ ir labai mažų įmonių, kurios taiko novatoriškus 
metodus, prieigą;

3. tvirtai palaiko ekologinių naujovių veiksmų planą, orientuotą į MVĮ ir mikroįmones 
miestuose ir kaimo bei atokiuose regionuose; pabrėžia, kad ekologiškų technologijų 
inovacijos suteikia galimybę paspartinti perėjimą prie tvaresnės ekonomikos ir kad aukšto 
lygio socialiniai, aplinkosauginiai ir vartotojų apsaugos standartai skatins įmones ir viešąjį 
sektorių rasti su viešųjų paslaugų teikimu susijusius inovacinius sprendimus; ragina 
Komisiją rengiant galutinę Bendrosios rinkos akto redakciją atsižvelgti į anksčiau 
minėtuosius dalykus;

4. pabrėžia, kad, siekiant, kad įmonės daugiau dalyvautų ES finansuojamuose projektuose, 
svarbu sparčiau supaprastinti paraiškų dėl paramos pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programas teikimo administracines procedūras; pažymi, kad supaprastintos procedūros 
sustiprins MVĮ gebėjimus kurti projektus ir raštu formuluoti pasiūlymus, užtikrins 
veiksmingą ir našų viešojo finansavimo panaudojimą ir bus išvengta išlaidų, atsirandančių 
dėl sudėtingų taisyklių, administravimo naštos ir neproporcingos kontrolės;

5. pabrėžia, kad plėtojant novatoriškus produktus svarbus standartizavimo vaidmuo; mano, 
kad žadėta Komisijos iniciatyva, kuria siekiama paspartinti ir modernizuoti Europos 
standartų patvirtinimą, visų pirma pakoreguoti standartus, kurių reikia dėl specifinės IKT 
sektoriaus dinamikos bei siekiant suteikti geresnę MVĮ prieigą prie standartų, paskatins 
inovacijas ir sudarys MVĮ galimybes patekti į naujas rinkas;
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6. pabrėžia alternatyvių finansavimo šaltinių svarbą novatoriškoms įmonėms, įsitraukusioms 
į mokslinius tyrimus ir plėtrą, visų pirma projektų, kuriais siekiama bendradarbiaujant su 
universitetais ir akademiniais centrais mokslinių tyrimų ir plėtros rezultatus perkelti į 
rinką, finansavimui; ypač pritaria visai Europai taikomų rizikos kapitalo priemonių, kurios 
sutelktų viešąsias ir privačiąsias investicijas, sukūrimui, siekiant veiksmingesnės sparčiai 
besivystančių ir novatoriškų MVĮ finansavimo aplinkos, ir ragina Komisiją dirbti kartu su 
EIB, EIF ir valstybių narių ekspertų organais, kad šis darbas, kaip prioritetinis, 
pasistūmėtų;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares remti viešojo sektoriaus pastangas imtis naujoviškų 
metodų ir pradėti naują mokslinių tyrimų programą, susijusią su inovacijomis viešajame 
sektoriuje, pvz., e. valdžios, e. sveikatos ir e. viešųjų pirkimų srityse, ir skleisti geriausią 
viešojo administravimo praktiką, kuria bus sumažinta biurokratija ir kuri apims į pilietį 
orientuotą politiką; pabrėžia viešojo sektoriaus svarbą stiprinant visuomenės pasitikėjimą 
vidaus skaitmenine rinka;

8. ragina Komisiją, valstybes nares ir vietos bei regionines valdžios institucijas skatinti 
e. viešuosius pirkimus ir ypač skatinti diegti ikiprekybinius viešuosius pirkimus, įskaitant 
bendrą ir elektroninį viešąjį pirkimą, tinkamai atsižvelgiant į duomenų apsaugos taisyklių 
laikymąsi, kaip neatskiriamą ES naujovių strategijos dalį; ypač ragina Komisiją, atliekant 
bendrąją viešųjų pirkimų teisinės sistemos peržiūrą, išaiškinti ir supaprastinti atitinkamas 
taisykles ir sudaryti sąlygas perkančiosioms institucijoms skaidriau naudotis 
ikiprekybiniais viešaisiais pirkimais; ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti, kad į 
viešąjį pirkimą būtų skaidriai įtraukiami konkretūs ir tikri socialiniai, aplinkosauginiai, 
sąžiningos prekybos ir inovacijų kriterijai, netrukdant MVĮ aktyviai dalyvauti rengiant 
naujus ir inovacinius sprendimus ir laikantis taikomų konkurencijos taisyklių;

9. ragina Komisiją pateikti pasiūlymų dėl teisės aktų, kurių reikia visapusiškai 
funkcionuojančiai skaitmeninei bendrajai rinkai sukurti iki 2015 m., nes tai labai pagerintų 
bendrąsias sąlygas inovacijoms; pabrėžia, kad iniciatyvos turi būti ambicingos, visų pirma 
tokiose svarbiose srityse kaip autorių teisės, e. prekyba, įskaitant e. prekybos vartotojų 
politiką, ir viešojo sektoriaus informacijos panaudojimas;

10. tvirtai remia Komisijos parengtą ES smulkiojo verslo inovacijų mokslinių tyrimų 
(angl. SBIR) programą, taikomą siekiant nustatyti technologijomis grindžiamo viešojo 
sektoriaus problemas ir finansuoti mokslinių tyrimų ir plėtros projektus, kuriais siekiama 
kurti naujus tiek senų, tiek naujai iškylančių problemų sprendimus, ir ragina Komisiją 
imtis šių veiksmų kaip prioritetinių;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares užbaigti bendrosios rinkos kūrimą, įskaitant 
skaitmeninės bendrosios rinkos propagavimo priemones, kaip esminę inovacijų politikos 
dalį, nes to rezultatas bus geresnė kokybė ir geresnės kainos vartotojams, parama 
novatoriškų produktų plėtojimui, paskata darbo vietų kūrimui ES ir naujos ES augimo 
galimybės svarbiausiose rinkose;

12. pritaria Komisijos ketinimui pagerinti bendrąsias sąlygas įmonėms kurti naujoves, ypač 
turint mintyje intelektinės nuosavybės teises ir ES patento kūrimą;
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13. pritaria Komisijos siekiui atnaujinti apleistą intelektinės nuosavybės teisių klausimą; 
mano, kad vienas iš būdų tai pasiekti galėtų būti Europos patentų fondų, kurie pagal 
licencijų sistemą kurtų patentų susivienijimus, naudingus Europos įmonėms, ypač 
novatoriškoms MVĮ, įsteigimas;

14. pabrėžia gerai funkcionuojančio Bendrijos patento svarbą kuriant mokslinių tyrimų ir 
inovacijų vidaus rinką;

15. ragina valstybes nares modernizuoti švietimo sistemas, ypač mokslinėje srityje; ragina, 
kad įmonės ir universitetai daugiau konsultuotųsi ir glaudžiau bendradarbiautų siekiant 
užtikrinti, kad studijų metu įgyti gebėjimai kuo geriau atitiktų įvairių ekonomikos sektorių 
reikalavimus; pabrėžia, kad svarbu gerinti Europos aukštojo mokslo institucijų 
patrauklumą tyrėjams ir, į tai atsižvelgdamas, pritaria tam, kad Europos Marijos Kiuri 
stipendijų sistema būtų nuolatinė, nes jai tenka pagrindinis vaidmuo skatinant tyrėjų 
judumą Europos Sąjungoje;

16. apgailestauja, kad akademikai specialistai vis dar susiduria su laisvo darbuotojų judėjimo 
kliūtimis, pvz., pensijų perkeliamumo problema; pabrėžia, kad reikia parengti sistemą, 
kuri aktyviai skatintų Europos universitetų ir akademinių centrų tyrėjų ir mokslininkų 
mobilumą; pabrėžia, kad tai paskatintų dalijimąsi žiniomis ir būtų ypač naudinga 
inovacijoms ir Europos žinių ekonomikos vystymuisi;

17. mano, kad inovacijos ir kūrybiškumas yra nepaprastai svarbūs atsigaunant Sąjungos 
ekonomikai ir kad negalima nuvertinti Sąjungos mokslinių ir technologinių atradimų 
įgyvendinimo naujų prekių ir paslaugų forma svarbos; 

18. primena, kad siektiną 3 % BVP moksliniams tyrimams ir plėtrai rodiklį sudaro 2 % 
(privačių) ir 1 % (viešųjų išlaidų) dalys; pažymi, kad vis dar esama tam tikrų trūkumų 
privačių išlaidų tyrimams srityje, kuriuos galima pašalinti tik tuo atveju, jei 
reglamentavimo aplinka bus pritaikyta įmonėms, įskaitant MVĮ; ypač pritaria Komisijos 
veiksmams, siekiant parengti naują pagrindinį rodiklį, grindžiamą realiais inovacijų 
duodamais rezultatais, nes jis būtų daug informatyvesnis nei rezultatų matavimas pagal 
skaitinius siektinus rodiklius;

19. primygtinai pabrėžia, kad svarbu iki 2014 m. sukurti gerai funkcionuojančią Europos 
mokslinių tyrimų erdvę, nustatant visaapimančią valdysenos struktūrą, palaipsniui 
suderinant nacionalines programas, integruojant administracines taisykles ir didinant 
tarpvalstybinį tyrėjų judumą.
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