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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat de Europese interne markt een positieve bijdrage levert aan innovatie en 
dat vorderingen op weg naar een Innovatie-Unie, gesteund door gecoördineerde 
initiatieven van de Commissie en een krachtige inzet van de lidstaten, nieuwe kansen voor 
ondernemingen - met name innovatieve kmo’s - zullen creëren, het scheppen van banen 
en de sociale samenhang krachtig zullen bevorderen, zullen leiden tot nieuwe en 
duurzame economische groei en tegemoet zullen komen aan de sociale behoeften van de 
burgers en consumenten in de EU; is verheugd over de brede strategische aanpak van de 
Commissie die zowel op vraag en aanbod gebaseerde instrumenten met horizontale en 
sectorale instrumenten combineert en dringt er bij de Commissie op aan een open dialoog 
met de betrokken actoren aan te gaan;

2. benadrukt dat de financiering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de EU moet 
worden versterkt, gestimuleerd en gewaarborgd; benadrukt met name dat kmo’s en micro-
ondernemingen toegang tot betaalbare financiering moeten krijgen door meer 
mogelijkheden om aan diverse innovatieprojecten deel te nemen; onderstreept de 
noodzaak belemmeringen voor durfkapitaalfondsen die grensoverschrijdend werken, 
binnen een Europees regelgevend kader weg te nemen en de beursgang van innovatieve 
ondernemingen te vergemakkelijken; dringt er bij de Commissie op aan de nodige 
maatregelen te nemen om het functioneren van de financieringsprogramma's van de EU te 
verbeteren door ondernemingen die innovatieve projecten bevorderen, te belonen en de 
ingewikkelde administratieve procedures te vereenvoudigen; betreurt in het bijzonder de 
ontbrekende financiering voor cruciale instrumenten voor onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling die al zijn goedgekeurd, zoals het strategisch plan voor energietechnologie 
(SET-plan) en het CIP- programma; dringt er bij de Commissie op aan de toegang te 
vergemakkelijken voor kmo's en micro-ondernemingen die een innovatieve aanpak 
hanteren;

3. pleit krachtig voor een actieplan voor eco-innovatie dat gericht is op kmo's en micro-
ondernemingen in stedelijke en afgelegen gebieden; benadrukt dat innovatieve groene 
technologie een kans biedt om de overgang naar een duurzamere economie te bespoedigen 
en dat hoge normen op sociaal en milieuvlak en op het gebied van de 
consumentenbescherming ondernemingen en de publieke sector zullen aanmoedigen om 
innovatieve oplossingen voor de openbare dienstverlening te ontwikkelen; dringt er bij de 
Commissie op aan bij de opstelling van de definitieve versie van de Single Market Act 
met het bovenstaande rekening te houden;

4. benadrukt hoe belangrijk het is de vereenvoudiging van de administratieve procedures 
voor verzoeken om steun uit hoofde van de EU-programma's voor onderzoek en innovatie 
te bespoedigen om de deelname van ondernemingen aan door de EU gefinancierde 
projecten te vergroten; merkt op dat vereenvoudigde procedures het vermogen van kmo’s 
om projecten te ontwerpen en voorstellen te schrijven zullen versterken, zullen zorgen 
voor een doelmatig en efficiënt gebruik van overheidsmiddelen en zullen voorkomen dat 
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kosten worden gemaakt voor ingewikkelde voorschriften, administratieve rompslomp en 
disproportionele controles;

5. benadrukt de rol die normalisatie speelt bij de ontwikkeling van innovatieve producten; is 
van mening dat het aangekondigde initiatief van de Commissie om de vaststelling van 
Europese normen te bespoedigen en te moderniseren, met name de aanpassingen die 
nodig zijn door de speciale dynamiek van de ICT-sector en de verbeterde toegang tot de 
normen voor kmo's, de innovatie zal bevorderen en kmo’s in staat zal stellen om toegang 
tot nieuwe markten te krijgen;

6. onderstreept het belang van alternatieve financieringsbronnen voor innovatieve 
ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, met 
name ter financiering van projecten die erop gericht zijn de resultaten van O&O naar de 
markt te brengen in samenwerking met universiteiten en academische centra; steunt met 
name het creëren van pan-Europese durfkapitaalinstrumenten die publieke en particuliere 
investeringen bij elkaar brengen, ten einde een effectiever financieringskader voor 
snelgroeiende en innovatieve kmo's te creëren en spoort de Commissie aan tot 
samenwerking met de EIB, het EIF en deskundigen van de lidstaten om een en ander de 
nodige prioriteit te geven;

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten ondersteuning te geven aan de inspanningen van de 
publieke sector om innovatieve benaderingen te volgen en het nieuwe 
onderzoeksprogramma inzake innovatie in de publieke sector te starten, bijvoorbeeld op 
het gebied van e- government, e- gezondheid en e- overheidsopdrachten, best practices in 
de overheidsadministratie te verspreiden die de bureaucratie zullen verminderen, en een 
op de burger gericht beleid te voeren; benadrukt het belang van de publieke sector bij de 
versterking van het vertrouwen van het publiek in de interne digitale markt;

8. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de plaatselijke en regionale autoriteiten het 
gebruik van elektronische aanbestedingen en met name van precommerciële 
overheidsopdrachten, gezamenlijk dan wel langs elektronische weg, met de nodige 
aandacht voor de naleving van de regels op het gebied van gegevensbescherming aan te 
moedigen als wezenlijk onderdeel van de innovatiestrategie van de EU; verzoekt de 
Commissie met name, als onderdeel van de algemene herziening van het juridisch kader 
voor overheidsopdrachten, de regels ter zake te verduidelijken en te vereenvoudigen en de 
aanbestedende diensten in staat te stellen op transparantere wijze van precommerciële 
overheidsopdrachten gebruik te maken; verzoekt de Commissie en de lidstaten eveneens 
de transparante integratie van gespecificeerde en echte sociale, ecologische, fair trade- en 
innovatieve criteria in overheidsopdrachten aan te moedigen, zonder afbreuk te doen aan 
de actieve betrokkenheid van kmo’s bij het uitwerken van nieuwe en innovatieve 
oplossingen en met inachtneming van de toepasselijke mededingingsregels;

9. dringt bij de Commissie aan op wetgevingsvoorstellen die nodig zijn voor de 
totstandbrenging van een volledig functionerende digitale interne markt tegen 2015, 
aangezien dit de kadervoorwaarden voor innovatie aanzienlijk zou verbeteren; benadrukt 
dat de initiatieven ambitieus moeten zijn, met name op belangrijke gebieden zoals 
auteursrecht, e-handel, met inbegrip van het consumentenbeleid voor e-handel, en gebruik 
van overheidsinformatie;
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10. is sterk voorstander van het Europese Small Business Innovation Research-programma 
(SBIR) van de Commissie om technologiegeoriënteerde uitdagingen voor de 
overheidssector vast te stellen en O&O- projecten te financieren om nieuwe oplossingen 
voor bestaande en nieuwe problemen uit te werken, en verzoekt de Commissie hieraan 
topprioriteit te geven;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten de voltooiing van de interne markt, waaronder 
maatregelen ter bevordering van een digitale interne markt, centraal te stellen in het 
innovatiebeleid, aangezien dit zal leiden tot betere prijzen en meer kwaliteit voor de 
consument, de ontwikkeling van innovatieve producten zal ondersteunen, het scheppen 
van werkgelegenheid in de EU zal stimuleren en de EU nieuwe groeikansen op leidende 
markten zal bieden;

12. is verheugd dat de Commissie voornemens is om de kadervoorwaarden voor het 
bedrijfsleven inzake innovatie te verbeteren, met name met betrekking tot de intellectuele-
eigendomsrechten en de ontwikkeling van het EU-octrooi;

13. juicht het toe dat de Commissie bereid is de veronachtzaamde intellectuele eigendom 
nieuw leven in te blazen; is van mening dat een van de manieren om dit te realiseren de 
oprichting zou kunnen zijn van een Europees octrooifonds dat via een licentiestelsel 
octrooipools zou creëren ten behoeve van Europese ondernemingen, met name 
innovatieve kmo's;

14. onderstreept het belang van een goed functionerend EU-octrooi voor de totstandbrenging 
van een interne markt voor onderzoek en innovatie;

15. verzoekt de lidstaten hun onderwijsstelsels, met name op wetenschappelijk gebied, te 
moderniseren; dringt aan op meer overleg en hechtere partnerschappen tussen 
ondernemingen en universiteiten, zodat de tijdens de studie verworven vaardigheden zo 
nauw mogelijk aansluiten bij de behoeften van de verschillende sectoren van de 
economie; benadrukt dat het van belang is de aantrekkingskracht van de Europese 
hogeronderwijsinstellingen voor onderzoekers te verbeteren en is er in dit verband 
voorstander van de Europese Marie Curie-beurzen een permanent karakter te verlenen, 
aangezien deze een essentiële rol vervullen bij de bevordering van de mobiliteit van 
onderzoekers binnen de Europese Unie;

16. betreurt dat academici nog steeds worden geconfronteerd met belemmeringen van het vrij 
verkeer van werknemers, zoals problemen met de overdraagbaarheid van pensioenen; 
benadrukt dat een systeem moet worden ontwikkeld waarin de mobiliteit van 
onderzoekers en wetenschappers tussen Europese universiteiten en academische centra 
actief wordt aangemoedigd; onderstreept dat dit een stimulans zou zijn voor het delen van 
kennis en bijzonder gunstig zou zijn voor innovatie en voor de opkomst van een Europese 
kenniseconomie;

17. is van mening dat innovatie en creativiteit van doorslaggevende betekenis zijn voor het 
economisch herstel van de Unie en dat het belang om de wetenschappelijke en 
technologische doorbraken van de Unie in nieuwe goederen en diensten te vertalen, niet 
moet worden onderschat; 
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18. herinnert eraan dat bij de doelstelling van 3% van het BBP voor O&O 2% afkomstig is uit 
de particuliere sector en 1% uit de publieke sector; constateert dat er nog steeds bijzondere 
tekortkomingen bestaan bij de particuliere uitgaven voor onderzoek die alleen kunnen 
worden ondervangen door een aanpassing van het regelgevingskader voor 
ondernemingen, waaronder kmo's; steunt met name de werkzaamheden van de Commissie 
om een nieuwe, op de reële innovatieprestatie gebaseerde kernindicator te ontwikkelen, 
aangezien dit informatiever is dan het afzetten van de prestatie tegen cijfermatige 
doelstellingen;

19. benadrukt dat het van belang is tegen 2014 een goed functionerende Europese 
onderzoeksruimte te realiseren door  invoering van een overkoepelende 
governancestructuur, geleidelijke aanpassing van nationale programma’s, stroomlijning 
van administratieve voorschriften en bevordering van de grensoverschrijdende mobiliteit 
van onderzoekers;
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