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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum 
a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že európsky vnútorný trh pozitívne prispieva k inováciám a že pokrok 
smerujúci k Únii inovácií, podporený koordinovanými iniciatívami Komisie a pevným 
odhodlaním členských štátov, vytvorí nové príležitosti pre podnikanie, najmä pre 
inovatívne MSP, významne podporí tvorbu pracovných miest a sociálnu súdržnosť 
a prinesie nový a udržateľný hospodársky rast, ako aj uspokojí sociálne potreby občanov 
EÚ a spotrebiteľov; víta rozsiahly strategický prístup Komisie, v ktorom sa kombinujú 
nástroje založené na ponuke a dopyte, ako aj horizontálne a odvetvové nástroje, 
a naliehavo vyzýva Komisiu, aby nadviazala otvorený dialóg s príslušnými 
zainteresovanými stranami;

2. zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť, stimulovať a zabezpečiť financovanie výskumu, vývoja 
a inovácií v EÚ; predovšetkým zdôrazňuje, že je potrebné, aby MSP a mikropodniky mali 
prístup k financovaniu za dostupné ceny tým, že sa zlepšia možnosti ich účasti na rôznych 
inovačných projektoch; zdôrazňuje, že treba odstrániť prekážky cezhraničného fungovania 
fondov rizikového kapitálu v európskom regulačnom rámci a zjednodušiť kótovanie 
inovatívnych podnikov na burze; naliehavo vyzýva Komisiu, aby podnikla náležité kroky 
na zlepšenie fungovania programov finančnej podpory EÚ odmeňovaním tých podnikov, 
ktoré podporujú inovačné projekty, a zjednodušením komplexných správnych postupov; 
vyjadruje predovšetkým poľutovanie nad nedostatkom finančných prostriedkov pre 
kľúčové nástroje pre výskum, inovácie a vývoj, ktoré už boli prijaté, ako je strategický 
plán pre energetické technológie (plán SET) a program CIP; nalieha na Komisiu, aby 
uľahčila prístup pre MSP a mikropodniky, ktoré uplatňujú inovatívne prístupy;

3. vyjadruje rozhodnú podporu akčnému plánu ekologických inovácií zameranému na MSP 
a mikropodniky v mestských, ako aj vidieckych a vzdialených oblastiach; zdôrazňuje, že 
inovácie v oblasti ekologických technológií predstavujú príležitosť zrýchliť prechod 
k udržateľnejšiemu hospodárstvu a že vysoké normy v oblasti sociálnej ochrany, ochrany 
životného prostredia a ochrany spotrebiteľov budú podniky aj verejný sektor motivovať 
k vypracúvaniu inovatívnych riešení v oblasti poskytovania služieb; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby uvedené skutočnosti zohľadnila pri príprave konečného znenia Aktu 
o jednotnom trhu;

4. zdôrazňuje, že je dôležité urýchliť zjednodušovanie administratívnych postupov 
pre podávanie žiadostí o podporu z výskumných a inovačných programov EÚ, aby sa 
zvýšila účasť podnikov na projektoch financovaných EÚ; konštatuje, že zjednodušené 
postupy posilnia schopnosti MSP v oblasti prípravy projektov a vypracúvania návrhov, 
zabezpečia účinné a efektívne využívanie verejných prostriedkov a zabránia míňaniu 
prostriedkov na zložité pravidlá, administratívnu záťaž a neprimeranú kontrolu;

5. zdôrazňuje význam štandardizácie pre vývoj inovatívnych produktov; domnieva sa, že 
oznámená iniciatíva Komisie na urýchlenie a modernizáciu stanovovania európskych 
noriem, najmä prispôsobenie osobitnej dynamike odvetvia informačných 
a komunikačných technológií a zlepšený prístup k normám pre MSP, posilní inovácie 
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a umožní MSP prístup na nové trhy;

6. zdôrazňuje význam alternatívnych zdrojov financovania pre inovatívne podniky zapojené 
do výskumu a vývoja, najmä pre financovanie projektov, ktorých cieľom je priniesť 
výsledky výskumu a vývoja na trh v spolupráci s univerzitami a akademickými centrami; 
podporuje predovšetkým vytvorenie celoeurópskych nástrojov rizikového kapitálu 
spájajúcich verejné a súkromné investície s cieľom vytvoriť účinnejšie prostredie 
financovania pre MSP s vysokým rastom a inovatívne MSP a nabáda Komisiu, aby sa 
spolu s EIB, EIF a odbornými orgánmi členských štátov snažila presadiť túto prácu ako 
prioritu;

7. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali snahy verejného sektora 
o prijímanie inovatívnych prístupov a spustili nový výskumný program týkajúci sa 
inovácií vo verejnom sektore, napríklad v oblasti elektronickej správy, elektronického 
zdravotníctva a elektronického obstarávania, ako aj šírili najlepšie postupy vo verejnej 
správe, čo umožní znížiť byrokraciu a presadzovať politiky zamerané na občanov; 
zdôrazňuje význam verejného sektora pri posilňovaní dôvery verejnosti vo vnútorný 
digitálny trh;

8. vyzýva Komisiu, členské štáty a miestne a regionálne orgány, aby podporovali využívanie
elektronického obstarávania a najmä využívanie obstarávania vo fáze pred komerčným 
využitím, a to vrátane spoločného a elektronického obstarávania, a venovali pritom 
náležitú pozornosť dodržiavaniu predpisov o ochrane údajov ako neoddeliteľnej súčasti 
stratégie EÚ v oblasti inovácií; vyzýva predovšetkým Komisiu, aby v rámci všeobecnej 
revízie právneho rámca verejného obstarávania objasnila a zjednodušila príslušné pravidlá 
a umožnila obstarávateľom transparentnejšie využívať obstarávanie vo fáze 
pred komerčným využitím; vyzýva tiež Komisiu a členské štáty, aby podporovali 
transparentné začleňovanie špecifických a skutočných kritérií, ktoré sa týkajú sociálnej 
oblasti, životného prostredia, spravodlivého obchodu a inovácií, do verejného 
obstarávania bez toho, aby sa narušilo aktívne zapojenie MSP do procesu prípravy nových 
a inovatívnych riešení a dodržiavanie platných pravidiel hospodárskej súťaže;

9. naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívne návrhy potrebné na vytvorenie plne 
funkčného digitálneho jednotného trhu do roku 2015, čím by sa výrazne zlepšili rámcové 
podmienky pre inovácie; zdôrazňuje, že iniciatívy musia byť ambiciózne predovšetkým 
v kľúčových oblastiach, ako sú autorské práva, elektronický obchod vrátane 
spotrebiteľskej politiky pre elektronický obchod a používanie informácií z verejného 
sektora;

10. dôrazne podporuje program Komisie pre inovačný výskum v malých podnikoch v EÚ 
(Small Business Innovation Research), ktorý má určiť technologické výzvy verejného 
sektora a financovať projekty v oblasti výskumu a vývoja s cieľom pripraviť nové riešenia 
starých aj nových problémov, a vyzýva Komisiu, aby tejto otázke priznala najvyššiu 
prioritu;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dokončenie jednotného trhu vrátane opatrení 
na podporu digitálneho jednotného trhu stanovili za základ inovačnej politiky, čím sa 
dosiahnu lepšie ceny a vyššia kvalita pre spotrebiteľov, podporí sa vývoj inovatívnych 
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produktov, posilní sa tvorba pracovných miest v EÚ a vytvoria sa nové príležitosti rastu 
EÚ na hlavných trhoch;

12. víta zámer Komisie zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie v podnikaní, a to najmä 
pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva a prípravu patentu EÚ;

13. podporuje pripravenosť Komisie oživiť zanedbávanú problematiku duševného vlastníctva; 
domnieva sa, že jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, by mohlo byť vytvorenie 
európskeho fondu pre patenty, ktorý by prostredníctvom systému licencií vytváral súbory 
patentov, a to v prospech európskych podnikov, najmä inovatívnych MSP;

14. zdôrazňuje význam dobre fungujúceho patentu Spoločenstva pre vytvorenie vnútorného 
trhu v oblasti výskumu a inovácií;

15. vyzýva členské štáty, aby zmodernizovali svoje vzdelávacie systémy, najmä vo vedeckej 
oblasti; podporuje výraznejšie zladenie podnikov a univerzít a pevnejšie partnerstvá 
medzi nimi, aby zručnosti získané počas štúdií čo najlepšie zodpovedali potrebám 
rozličných odvetví hospodárstva; zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť príťažlivosť 
európskych inštitúcií vyššieho vzdelávania pre výskumných pracovníkov, a preto 
podporuje trvalé pokračovanie systému európskych štipendií Marie Curie, keďže plní 
zásadnú úlohu pri podpore mobility výskumných pracovníkov v rámci Európskej únie;

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že akademickí odborníci sa naďalej stretávajú 
s prekážkami voľného pohybu pracovníkov, napríklad s problémami s prenositeľnosťou 
dôchodkov; zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť systém, ktorý bude aktívne podporovať 
mobilitu výskumných pracovníkov a vedcov medzi európskymi univerzitami 
a akademickými centrami; zdôrazňuje, že tento systém by stimuloval výmenu znalostí 
a bol by veľmi prínosný z hľadiska inovácií a vytvárania európskej znalostnej ekonomiky;

17. domnieva sa, že inovácie a kreativita sú kľúčom k oživeniu hospodárstva Únie a že by sa 
nemala podceňovať dôležitosť premeny jej vedeckých a technologických objavov na nové 
výrobky a služby;

18. pripomína, že cieľ 3 % HDP na výskum a vývoj tvoria 2 % zo súkromných zdrojov a 1 % 
z verejného financovania; konštatuje, že v oblasti výdavkov na výskum zo súkromných 
zdrojov stále jestvujú osobitné nedostatky, ktoré možno prekonať len prispôsobením 
regulačného prostredia podnikom vrátane MSP; podporuje predovšetkým úsilie Komisie 
o vytvorenie nového hlavného ukazovateľa založeného na skutočných výsledkoch 
v oblasti inovácie, keďže by to malo väčšiu výpovednú hodnotu ako porovnávanie 
výsledkov a numerických cieľov;

19. trvá na tom, že je dôležité do roku 2014 dosiahnuť dobre fungujúci Európsky výskumný 
priestor, a to prostredníctvom vytvorenia spoločnej riadiacej štruktúry, postupného 
zladenia vnútroštátnych programov, zefektívnenia administratívnych pravidiel 
a posilnenia cezhraničnej mobility výskumných pracovníkov.
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