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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da evropski notranji trg pozitivno prispeva k inovacijam, napredek proti Uniji 
inovacij, ki bo podprt z usklajenimi pobudami Komisije in močno zavezanostjo držav 
članic, pa bo ustvarjal nove priložnosti za podjetja, zlasti inovativna mala in srednja 
podjetja, še naprej dobro podpiral ustvarjanje novih delovnih mest, omogočal vzdržno 
evropsko rast ter pokrival socialne potrebe evropskih državljanov in potrošnikov;
pozdravlja široko zastavljeni strateški pristop Komisije, ki združuje instrumente na 
podlagi ponudbe in povpraševanja s horizontalnimi in sektorskimi instrumenti, in jo 
poziva, naj začne odprt dialog z zadevnimi zainteresiranimi stranmi;

2. poudarja, da je treba povečati, spodbuditi in zajamčiti financiranje raziskav, razvoja in 
inovacij v EU; zlasti poudarja, da je treba mikro, malim in srednjim podjetjem s 
povečevanjem možnosti za udeležbo v različnih inovativnih projektih omogočiti dostop 
do ugodnega financiranja; poudarja, da je treba v evropskem regulativnem okviru 
odpraviti ovire za čezmejno delovanje skladov tveganega kapitala in olajšati vstop 
inovativnih podjetij na borzo; poziva Komisijo, naj ustrezno ukrepa in izboljša delovanje 
evropskih programov financiranja, in sicer z nagrajevanjem podjetij, ki spodbujajo 
inovativne projekte, in poenostavitvijo upravnih postopkov; še posebej obžaluje 
pomanjkanje finančnih sredstev za ključne instrumente za raziskave, inovacije in razvoj, 
ki so bili že sprejeti, kot sta strateški načrt za energetsko tehnologijo (načrt SET) in 
program za konkurenčnost in inovacije (CIP); poziva Komisijo, naj mikro, malim in 
srednjim podjetjem, ki sledijo inovativnim pristopom, olajša dostop na tem področju;

3. močno zagovarja akcijski načrt za ekološke inovacije, ki bi bil osredotočen na mikro, mala 
in srednja podjetja na mestnih, podeželskih in oddaljenih območjih; poudarja, da bi zelene 
tehnološke inovacije omogočile hitrejši premik k bolj trajnostnemu gospodarstvu in 
spodbudile ustvarjanje novih delovnih mest, visoki standardi na socialnem, okoljskem 
področju in področju varstva potrošnikov pa spodbudili podjetja in javni sektor k 
inovativnim rešitvam pri izvajanju javnih storitev; poziva Komisijo, naj to upošteva pri 
pripravi končne različice akta za enotni trg;

4. poudarja, da je pomembno pospešiti poenostavljanje upravnih postopkov za vloge za 
pomoč iz evropskih programov za raziskave in inovacije, da bi povečali udeležbo podjetij 
v projektih, ki jih financira EU; poudarja, da bodo poenostavljeni postopki okrepili 
zmožnosti malih in srednjih podjetij pri snovanju projektov in pisanju predlogov, 
zagotovili učinkovito rabo javnih sredstev in preprečili pretirane izdatke zaradi zapletenih 
pravil, upravnih preprek in nesorazmernega nadzora;

5. poudarja, da ima standardizacija pomembno vlogo pri razvoju inovativnih izdelkov;
verjame, da bo načrtovana pobuda Komisije za hitrejše in posodobljeno sprejemanje 
evropskih standardov, zlasti prilagoditev zaradi posebne dinamike v informacijsko-
komunikacijskem sektorju, ter za boljši dostop malih in srednjih podjetij do standardov 
spodbudila inovacije, saj bo malim in srednjim podjetjem omogočila dostop do novih 
trgov;



PE456.879v03-00 4/6 AD\861425SL.doc

SL

6. poudarja, da so za inovativna podjetja, ki so dejavna pri raziskavah in razvoju, pomembni 
alternativni viri financiranja, zlasti za financiranje projektov za prenos teh rezultatov na 
trg v sodelovanju z univerzami in akademskimi središči; zlasti podpira oblikovanje 
vseevropskih instrumentov tveganega kapitala, ki bi povezali javne in zasebne naložbe, s 
čimer bi ustvarili učinkovitejše okolje za financiranje inovativnih malih in srednjih 
podjetij z visoko rastjo, in poziva Komisijo, naj sodeluje z Evropsko investicijsko banko, 
Evropskim investicijskim skladom in strokovnimi organi držav članic, da bi to uveljavili 
kot prednostno nalogo;

7. poziva Komisijo in države članice, naj podpirajo prizadevanja javnega sektorja za 
sprejemanje inovativnih pristopov in za uvedbo novih raziskovalnih programov o 
inovacijah v javnem sektorju, na primer v e-upravi, e-zdravstvu in e-javnih naročilih, ter 
naj razširja najboljšo prakso v javni upravi, kar bo zmanjšalo birokracijo in uveljavilo 
politike, usmerjene k državljanom; poudarja, da je javni sektor pomemben za okrepitev 
javnega zaupanja v notranji digitalni trg;

8. poziva Komisijo, države članice ter lokalne in regionalne organe, naj spodbujajo uporabo 
e-javnih naročil, zlasti pa, naj začnejo uporabljati predkomercialna javna naročila, 
vključno s skupnimi in elektronskimi javnimi naročili, ob čemer je treba spoštovati pravila 
o varstvu podatkov, ki so sestavni del evropske inovacijske strategije; poziva zlasti 
Komisijo, naj v okviru splošne revizije pravnega okvira za javna naročila pojasni in 
poenostavi zadevna pravila in omogoči naročnikom, naj predkomercialna javna naročila 
pregledneje uporabljajo; Komisijo in države članice tudi poziva, naj spodbujajo pregledno 
vključitev natančno določenih in resnično socialnih, okoljskih, inovativnih meril in meril 
pravične trgovine v javna naročila, pri tem pa naj ne ovirajo aktivnega udejstvovanja 
malih in srednjih podjetij v procesu oblikovanja novih in inovativnih rešitev in naj 
spoštujejo veljavna konkurenčna pravila;

9. odločno poziva Komisijo, naj do leta 2015 vloži zakonodajne predloge, ki so potrebni za 
vzpostavitev popolnoma delujočega digitalnega enotnega trga, saj bi to znatno izboljšalo 
okvirne pogoje za inovacije; poudarja, da morajo biti pobude ambiciozno zastavljene 
zlasti na najpomembnejših področjih, kot so avtorske pravice, e-trgovina, vključno s 
potrošniško politiko v e-trgovini, in uporaba informacij iz javnega sektorja;

10. odločno podpira raziskovalni program Komisije za inovacije v malih podjetjih EU za 
prepoznavanje izzivov v tehnološko podprtem javnem sektorju in financiranje 
raziskovalnih in razvojnih projektov za iskanje novih rešitev za obstoječe in 
novoporajajoče se težave, in Komisijo poziva, naj to zastavi za prvo prednostno nalogo;

11. poziva Komisijo in države članice, naj postavijo dokončanje enotnega trga v osrčje 
inovacijske politike, vključno z ukrepi za spodbujanje digitalnega enotnega trga, saj bo to 
omogočilo boljše cene in več kakovosti za potrošnike, podprlo razvoj inovativnih 
proizvodov, spodbodlo nastajanje novih delovnih mest v EU in ustvarilo nove možnosti za 
rast EU na vodilnih trgih;

12. pozdravlja namero Komisije za izboljšanje okvirnih pogojev za inovacije v podjetjih, 
zlasti v zvezi s pravicami intelektualne lastnine in razvojem patenta EU;
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13. podpira pripravljenost Komisije za oživitev spregledane intelektualne lastnine; je 
prepričan, da bi utegnila biti ena od možnosti za to oblikovanje evropskega patentnega 
sklada, ki bi s sistemom dovoljenj v korist evropskih podjetij, zlasti inovativnih malih in 
srednjih podjetij, ustvaril patentne skupnosti;

14. poudarja, kako pomemben bo učinkovit patent Skupnosti za oblikovanje notranjega trga 
za raziskave in inovacije;

15. poziva države članice, naj posodobijo svoje izobraževalne sisteme, zlasti na znanstvenem 
področju; spodbuja več posvetovanja in tesnejša partnerstva med podjetji in univerzami, s 
čimer bi zagotovili, da bo med študijem pridobljeno znanje čim bolj ustrezalo zahtevam 
različnih gospodarskih sektorjev; poudarja, da je pomembno povečati privlačnost 
evropskih visokošolskih ustanov za raziskovalce, zato podpira zamisel, da bi postal 
evropski štipendijski sistem Marie Curie stalen, saj ima odločilno vlogo pri spodbujanju 
mobilnosti raziskovalcev v Evropski uniji;

16. obžaluje, da se strokovnjaki iz akademskih krogov še vedno srečujejo z ovirami za prosto 
gibanje, na primer s težavami glede prenosljivosti pokojninskih pravic; poudarja, da je 
treba razviti sistem, ki bo dejavno spodbujal mobilnost znanstvenikov in raziskovalcev 
med evropskimi univerzami in akademskimi središči; poudarja, da bi to spodbodlo 
izmenjavo znanja ter bi izredno koristilo inovacijam in nastajanju evropskega 
gospodarstva znanja;

17. meni, da so inovacije in ustvarjalnost ključ do gospodarske oživitve Unije in da ne smemo 
podcenjevati pomena pretvarjanja evropskih znanstvenih in tehnoloških prodornih 
dosežkov v nove proizvode in storitve;

18. opominja, da naj bi bil cilj glede vlaganja 3 % BDP v raziskave in razvoj sestavljen iz 
dvoodstotnega zasebnega in enoodstotnega javnega deleža; ugotavlja, da so na področju 
zasebnega vlaganja v raziskave še vedno nekatere pomanjkljivosti, ki jih bo mogoče rešiti 
samo s prilagoditvijo regulativnega okolja podjetjem, tudi malim in srednjim; še posebej 
podpira delo Komisije za oblikovanje novega vodilnega kazalnika, ki bo temeljil na 
dejanski uspešnosti inovacij, saj bi bilo to bolj sporočilno od merjenja uspešnosti s 
številčnimi cilji;

19. vztraja, da je pomembno do leta 2014 ustvariti dobro delujoč evropski raziskovalni 
prostor, in sicer z vzpostavitvijo krovne strukture upravljanja, ki bi sčasoma uskladila 
nacionalne programe, poenostavila upravna pravila in povečala čezmejno mobilnost 
raziskovalcev.
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