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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că piața internă europeană contribuie într-o manieră pozitivă la inovare și 
că progresul în direcția unei Uniuni a inovării, sprijinit de inițiative coordonate ale 
Comisiei și de un angajament ferm din partea statelor membre, va crea noi oportunități 
pentru întreprinderi, îndeosebi pentru IMM-urile inovatoare, și, de asemenea, va sprijini 
puternic crearea de locuri de muncă și coeziunea socială, va genera o nouă creștere 
economică durabilă și, în același timp, va satisface necesitățile sociale ale cetățenilor și 
consumatorilor din UE; salută abordarea strategică cuprinzătoare a Comisiei, care îmbină 
instrumentele bazate pe cerere și pe ofertă cu instrumente orizontale și sectoriale și 
îndeamnă Comisia să participe la un dialog deschis cu părțile interesate relevante;

2. subliniază necesitatea de a consolida, a stimula și a garanta finanțarea cercetării, 
dezvoltării și inovării în UE; subliniază, în special necesitatea ca IMM-urile și 
microîntreprinderile să aibă acces la finanțare în condiții rezonabile prin extinderea 
posibilității de a participa la diferite proiecte inovatoare; subliniază necesitatea eliminării 
obstacolelor care stau în calea funcționării la nivel transfrontalier a fondurilor de capital 
de risc și a facilitării listării la bursa de valori a întreprinderilor inovatoare; solicită 
Comisiei să ia măsurile necesare pentru a îmbunătăți funcționarea programelor de 
finanțare ale UE, recompensând întreprinderile care promovează proiecte inovatoare și 
simplificând procedurilor administrative complexe; își exprimă regretul, în special în 
privința lipsei de fonduri pentru instrumente esențiale de cercetare, inovare și dezvoltare 
deja adoptate, cum ar fi Planul strategic european privind tehnologiile energetice (Planul 
SET) și programul PCI (Programul-cadru pentru competitivitate și inovare); îndeamnă 
Comisia să faciliteze accesul IMM-urilor și al microîntreprinderilor care adoptă abordări 
inovatoare;

3. sprijină ferm realizarea unui plan de acțiune în materie de inovare ecologică axat pe IMM-
uri și microîntreprinderi din zonele urbane, precum și din cele rurale; subliniază faptul că 
inovarea tehnologică ecologică oferă oportunitatea de a accelera trecerea către o economie 
durabilă și că niște standarde ridicate sociale, de mediu și privind protecția consumatorilor 
vor încuraja întreprinderile, precum și sectorul public să dezvolte soluții inovatoare 
privind furnizarea de servicii publice; îndeamnă Comisia să țină seama de considerațiile 
menționate mai sus la elaborarea versiunii finale a Actului privind piața unică;

4. subliniază importanța accelerării simplificării a procedurilor administrative de solicitare a 
sprijinului în cadrul programelor de cercetare și de inovare ale UE pentru a extinde 
posibilitatea participării întreprinderilor la proiectele finanțate de UE; constată că niște 
proceduri simplificate vor consolida capacitatea IMM-urilor cu privire la elaborarea de 
proiecte și redactarea de propuneri, vor garanta utilizarea efectivă și eficientă a finanțării 
publice și vor evita risipirea resurselor pentru norme complexe, sarcini administrative și 
controale exagerate;

5. subliniază rolul standardizării în dezvoltarea produselor inovatoare; consideră că 
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inițiativa promisă de Comisie privind accelerarea și modernizarea adoptării de standarde 
europene, îndeosebi modificările necesare pentru dinamica specială a sectorului TIC și 
accesul sporit al IMM-urilor la standarde, vor promova inovarea, facilitând accesul IMM-
urilor la noi piețe;

6. subliniază importanța unor surse alternative de finanțare pentru întreprinderile inovatoare 
implicate în cercetare și dezvoltare, îndeosebi în vederea finanțării de proiecte care 
vizează să aducă pe piață rezultatele cercetării și ale dezvoltării în colaborare cu 
universități și centre academice; sprijină îndeosebi crearea de instrumente de capital de 
risc la nivelul întregii Europe, reunind investițiile publice și cele private, în vederea creării 
unui mediu de finanțare mai eficient pentru IMM-urile inovatoare și care înregistrează o 
creștere mare și încurajează Comisia să colaboreze cu organisme specializate ale BEI, ale 
FEI și ale statelor membre în vederea continuării acestor eforturi prioritare;

7. solicită Comisiei să sprijine eforturile sectorului public de a adopta metode inovatoare și 
să lanseze noul program de cercetare privind inovarea în sectorul public, de exemplu în 
domeniile e-guvernării, e-sănătății și licitațiilor online, și, de asemenea, să difuzeze cele 
mai bune practici în materie de administrație publică care vor reduce birocrația și vor 
adopta politicile care pun cetățeanul în centrul atenției; subliniază importanța sectorului 
public pentru consolidarea încrederii publice în piața digitală internă;

8. invită Comisia, statele membre și autoritățile locale și regionale să încurajeze practica 
achizițiilor online și, îndeosebi a introducerii achizițiilor înainte de comercializare, 
inclusiv a achizițiilor comune și electronice, acordând totodată o atenție sporită respectării 
normelor de protecție a datelor, ca parte integrantă a strategiei de inovare a UE; în special, 
invită Comisia să clarifice și să simplifice normele aplicabile în cadrul revizuirii generale 
a cadrului juridic privind achizițiile publice și să permită autorităților contractante să 
utilizeze într-un mod mai transparent procedura achizițiilor înainte de comercializare;
solicită, de asemenea, Comisiei și statelor membre să încurajeze includerea transparentă a 
unor veritabile criterii, bine specificate, în domeniul social, ecologic, al inovărilor și al 
comerțului echitabil în sectorul achizițiilor publice fără a submina angajamentul activ al 
IMM-urilor în procesul elaborării de soluții noi și inovatoare și al respectării regulilor 
aplicabile în materie de concurență;

9. îndeamnă Comisia să prezinte propuneri legislative necesare în vederea creării, până în 
2015, a unei piețe digitale unice pe deplin funcționale, întrucât acest fapt ar îmbunătăți în 
mod semnificativ condițiile cadru pentru inovare; subliniază faptul că inițiativele trebuie 
să fie ambițioase îndeosebi în domenii fundamentale, cum ar fi drepturile de autor, 
comerțul electronic, inclusiv politica privind protecția consumatorilor în materie de 
comerț electronic, și utilizarea informațiilor din sectorul public;

10. susține în mod ferm Programul UE de cercetare și inovare pentru întreprinderile mici 
(SBIR) al Comisiei în vederea identificării provocărilor tehnologice cu care se confruntă 
sectorul public și a finanțării de proiecte de cercetare și dezvoltare cu scopul de a elabora 
noi soluții atât pentru problemele mai vechi, cât și pentru problemele emergente, și solicită 
Comisiei să acorde prioritate maximă acestei chestiuni;

11. invită Comisia și statele membre să plaseze realizarea pieței unice, inclusiv măsurile de 
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promovare a unei piețe digitale unice, în centrul politicii inovării, întrucât acest fapt va 
reduce prețurile și va îmbunătăți calitatea pentru consumatori, va sprijini dezvoltarea de 
produse inovatoare, va stimula crearea de locuri de muncă în UE și va genera noi 
oportunități de creștere în cadrul piețelor de vârf;

12. salută intenția Comisiei de a îmbunătăți condițiile cadru în vederea susținerii 
întreprinderilor care inovează, îndeosebi cu privire la drepturile de proprietate intelectuală 
și la dezvoltarea brevetului UE;

13. sprijină dorința Comisiei de a da un suflu nou aspectului neglijat referitor la proprietatea 
intelectuală; consideră că o modalitate de îndeplinire a acestui obiectiv ar putea fi crearea 
unui fond european pentru brevete, care ar crea grupări de brevete printr-un sistem de 
licențe în beneficiul întreprinderilor europene, îndeosebi al IMM-urilor inovatoare;

14. subliniază importanța unui brevet comunitar care să funcționeze bine în vederea realizării 
unei piețe unice pentru cercetare și inovare;

15. solicită statelor membre să își modernizeze sistemele de educație, în special în domeniul 
științific; încurajează sporirea consultării și încheierea de parteneriate mai strânse între 
întreprinderi și universități în vederea garantării faptului că aptitudinile dobândite pe 
parcursul studiilor corespund într-o măsură cât mai mare cerințelor diferitelor sectoare ale 
economiei; subliniază faptul că este important ca instituțiile europene de învățământ 
superior să devină mai atractive pentru cercetători și, în acest scop, sprijină asigurarea 
unui caracter permanent sistemului de burse europene „Marie Curie”, întrucât acesta joacă 
un rol fundamental în vederea încurajării mobilității cercetătorilor în cadrul Uniunii 
Europene;

16. regretă faptul că persoanele care dețin o diplomă universitară încă se mai confruntă cu 
obstacole privind libera circulație a lucrătorilor, precum probleme referitoare la 
transferarea pensiilor; subliniază necesitatea dezvoltării unui sistem care să încurajeze în 
mod activ mobilitatea cercetătorilor și a oamenilor de știință între universitățile europene 
și centrele academice; subliniază faptul că un astfel de sistem ar stimula schimbul de 
cunoștințe și ar contribui într-o mare măsură la inovare și la crearea unei economii 
europene bazate pe cunoaștere;

17. consideră că inovarea și creativitatea sunt esențiale în vederea redresării economice a 
Uniunii și că nu ar trebui subestimată importanța transformării descoperirilor tehnologice 
și științifice ale Uniunii în noi bunuri și servicii; 

18. reamintește că obiectivul alocării a 3% din PIB pentru C&D este compus dintr-o 
contribuție de 2% a sectorului privat și de 1% din cheltuieli publice; observă că există în 
continuare deficiențe notabile în domeniul cheltuielilor pentru cercetare în sectorul privat, 
care pot fi remediate doar prin adaptarea cadrului de reglementare pentru întreprinderi, 
inclusiv IMM-uri; sprijină, îndeosebi, activitatea Comisiei privind dezvoltarea unui nou 
indicator de referință pe baza performanțelor reale referitoare la inovare, întrucât acesta ar 
fi mult mai relevant decât evaluarea performanței pe baza obiectivelor cantitative;

19. insistă cu privire la importanța de a crea, până în 2014, un Spațiu european de cercetare 
care să funcționeze cât mai bine, prin stabilirea unei structuri de guvernare globale, prin 
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alinierea progresivă a programelor naționale, prin raționalizarea normelor de gestionare și 
prin consolidarea mobilității transfrontaliere a cercetătorilor.
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