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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att EU:s inre marknad bidrar på ett positivt sätt till 
innovationen och att framsteg mot en innovationsunion, underbyggd av samordnade 
kommissionsinitiativ och ett starkt åtagande från medlemsstaternas sida, kommer att 
generera nya möjligheter för företagen – särskilt innovativa små och medelstora företag –
och på ett viktigt sätt bidra till sysselsättningsskapandet, den sociala sammanhållningen 
och ny och hållbar ekonomisk tillväxt samt tillgodose EU:s medborgares och 
konsumenters behov. Parlamentet välkomnar kommissionens breda strategiska 
förhållningssätt, som kombinerar såväl utbuds- och efterfrågebaserade instrument som 
horisontella och sektorspecifika instrument, och uppmanar kommissionen att inleda en 
öppen dialog med berörda parter.

2. Europaparlamentet understryker behovet av att förstärka, stimulera och trygga 
finansieringen av forskning, utveckling och innovation i EU. Parlamentet betonar särskilt 
att små och medelstora företag och mikroföretag måste få tillgång till finansiering till en 
rimlig kostnad genom ökade möjligheter till deltagande i olika innovativa projekt. 
Parlamentet betonar vikten av att undanröja hindren för gränsöverskridande verksamhet 
för riskkapitalfonder inom en europeisk regleringsram och att underlätta innovativa 
företags börsintroduktion. Kommissionen uppmanas att vidta lämpliga åtgärder för att 
förbättra EU:s finansieringsprogram genom att belöna företag som främjar innovativa 
projekt och förenkla komplicerade administrativa förfaranden. Parlamentet beklagar i 
synnerhet bristen på finansiering av mycket viktiga instrument för forskning, innovation 
och utveckling som redan har antagits, exempelvis den strategiska EU-planen för 
energiteknik och ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. Kommissionen 
uppmanas att underlätta tillgången till finansiering för innovativa små och medelstora 
företag och mikroföretag.

3. Europaparlamentet är en stark förespråkare för en handlingsplan för miljöinnovation 
inriktad på små och medelstora företag och mikroföretag i såväl städer som på 
landsbygden och i avlägset belägna regioner. Parlamentet framhåller att innovation inom 
grön teknik utgör en möjlighet att påskynda övergången till en mer hållbar ekonomi och 
att höga sociala standarder och höga miljö- och konsumentskyddsstandarder kommer att 
stimulera företagen och den offentliga sektorn att ta fram innovativa lösningar för 
tillhandahållande av samhällsservice. Kommissionen uppmanas att beakta detta i samband 
med utarbetandet av slutversionen av inremarknadsakten.

4. Europaparlamentet understryker vikten av att påskynda förenklingen av de administrativa 
förfarandena för ansökan om stöd från EU:s forsknings- och innovationsprogram i syfte 
att öka företagens deltagande i EU-finansierade projekt. Parlamentet konstaterar att de 
förenklade förfarandena kommer att stärka de små och medelstora företagens kapacitet att 
utforma projekt och formulera förslag, samtidigt som de kommer att säkerställa ett 
effektivt och ändamålsenligt utnyttjande av offentliga medel och förhindra att resurser 
läggs på komplicerade regler, administrativa bördor och oproportionerliga kontroller.
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5. Europaparlamentet understryker standardiseringens betydelse för utvecklingen av 
innovativa produkter. Parlamentet anser att kommissionens utlovade initiativ att 
påskynda och modernisera fastställandet av europeiska standarder, i synnerhet den 
nödvändiga anpassningen till den speciella dynamiken inom IKT-sektorn och förbättrad 
tillgång till standarder för små och medelstora företag, kommer att främja innovationen 
och ge små och medelstora företag tillträde till nya marknader.

6. Europaparlamentet betonar vikten av alternativa finansieringskällor för innovativa företag 
som arbetar med forskning och utveckling, särskilt för finansieringen av projekt som 
syftar till att föra ut forsknings- och utvecklingsresultaten på marknaden i samarbete med 
universitet och akademiska forskningscentrum. Parlamentet stöder särskilt inrättandet av 
alleuropeiska riskkapitalinstrument som sammanför offentliga och privata investeringar 
för att skapa en mer effektiv finansieringsmiljö för innovativa små och medelstora företag 
med hög tillväxt. Parlamentet uppmanar också kommissionen att arbeta tillsammans med 
EIB, EIF och medlemsstaternas expertorgan för att föra detta arbete framåt som en 
prioriterad åtgärd.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja den 
offentliga sektorns insatser för att inta innovativa förhållningssätt och lansera det nya 
forskningsprogrammet för innovation i den offentliga sektorn på till exempel områdena 
e-förvaltning, e-hälsa och e-upphandling och för att sprida bästa offentlig 
förvaltningspraxis som minskar byråkratin och inbegriper strategier som riktar sig till 
allmänheten. Parlamentet betonar den offentliga sektorns betydelse för stärkandet av 
allmänhetens förtroende för den digitala inre marknaden.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och de lokala och 
regionala myndigheterna att uppmuntra till e-upphandling, särskilt användningen av 
förkommersiell upphandling – inbegripet gemensam upphandling eller elektronisk 
upphandling – och att samtidigt på vederbörligt sätt följa reglerna om uppgiftsskydd som 
ett led i EU:s innovationsstrategi. Parlamentet uppmanar i synnerhet kommissionen att 
inom ramen för den allmänna översynen av den rättsliga ramen för offentlig upphandling 
klargöra och förenkla de relevanta bestämmelserna och göra det möjligt för de 
upphandlande myndigheterna att använda sig av förkommersiell upphandling på ett mer 
insynsvänligt sätt. Dessutom uppmanas kommissionen och medlemsstaterna att främja ett 
insynsvänligt inbegripande av specifika och verkliga kriterier rörande sociala 
förhållanden, miljö, rättvis handel och innovation i samband med offentlig upphandling, 
utan att underminera små och medelstora företags aktiva engagemang i arbetet för att ta 
fram nya och innovativa lösningar och med respekt för de tillämpliga konkurrensreglerna.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram nödvändiga 
lagstiftningsförslag för en fullt fungerande digital inre marknad senast 2015, eftersom 
detta skulle förbättra ramvillkoren för innovation avsevärt. Parlamentet betonar att 
initiativen måste vara ambitiösa, särskilt inom nyckelområden som upphovsrätt, e-handel 
(inbegripet konsumentpolitiken för e-handel) och utnyttjande av information från den 
offentliga sektorn.

10. Europaparlamentet ställer sig helt bakom kommissionens program för 
innovationsforskning i små företag för att identifiera teknikrelaterade utmaningar för den 
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offentliga sektorn och finansiera FoU-projekt för att ta fram nya lösningar på både gamla 
och nytillkomna problem, och uppmanar kommissionen att ge högsta prioritet åt 
genomförandet av detta program.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att sätta fullbordandet 
av den inre marknaden, inbegripet åtgärder för att främja en digital inre marknad, i 
centrum för innovationspolitiken, eftersom detta kommer att tillförsäkra konsumenterna 
bättre priser och högre kvalitet, främja utvecklingen av innovativa produkter, öka 
sysselsättningen i EU och ge EU nya tillväxtmöjligheter på ledande marknader.

12. Europaparlamentet välkomnar kommissionens planer på att förbättra företagens 
ramvillkor för innovation, särskilt i fråga om immaterialrätt 

13. Europaparlamentet stöder kommissionens målsättning att blåsa nytt liv i försummad 
immaterialrätt. Ett sätt att uppnå detta kan enligt parlamentets mening vara att införa 
europeiska patentfonder genom vilka det skulle skapas patentreserver med hjälp av ett 
licenssystem till förmån för europeiska företag, särskilt innovativa små och medelstora 
företag.

14. Europaparlamentet understryker vikten av ett välfungerande EU-patent för upprättandet av 
en inre marknad för forskning och innovation.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att modernisera sina utbildningssystem, 
särskilt på det naturvetenskapliga området. Parlamentet förordar ett ökat samarbete och 
partnerskap mellan företagen och universiteten, så att den kompetens som förvärvas under 
studierna på bästa möjliga sätt är anpassad till de olika ekonomiska sektorernas behov. 
Parlamentet understryker att det är viktigt att öka de europeiska högre 
utbildningsanstalternas attraktionskraft för forskare. Parlamentet stöder därför idén om att 
göra EU:s Marie Curie-stipendier till ett permanent system, eftersom de på ett viktigt sätt 
bidrar till att främja forskarnas rörlighet inom EU.

16. Europaparlamentet beklagar att akademiker fortfarande möter hinder för den fria 
rörligheten för arbetstagare, bland annat problem med överföring av pensionsrättigheter. 
Parlamentet betonar att det krävs ett system som aktivt främjar forskares och 
vetenskapsmäns rörlighet mellan europiska universitet och akademiska 
forskningscentrum. Parlamentet understryker att detta skulle stimulera kunskapsutbyte och 
vara mycket gynnsamt för innovationen och framväxten av en europeisk kunskapsbaserad 
ekonomi.

17. Europaparlamentet anser att innovation och kreativitet är nyckeln till unionens 
ekonomiska återhämtning och att vikten av att omsätta unionens vetenskapliga och 
tekniska landvinningar i nya varor och tjänster inte får underskattas.

18. Europaparlamentet påminner om att målet att 3 procent av BNP ska gå till FoU består av 
en del på 2 procent (privata sektorn) och en del på 1 procent (offentliga utgifter). 
Parlamentet konstaterar att det fortfarande finns brister när det gäller den privata sektorns 
forskningsutgifter, vilka man kan råda bot på endast genom att anpassa regelverket för 
företagen, inbegripet för små och medelstora företag. Parlamentet stöder särskilt 
kommissionens arbete med att ta fram en ny huvudindikator som baseras på verkliga 
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innovationsresultat, eftersom ett sådant skulle vara mer informativt än att mäta resultaten 
mot kvantitativa mål.

19. Europaparlamentet framhåller vikten av att skapa ett välfungerande 
europeiskt forskningsområde till 2014 genom att inrätta en övergripande 
förvaltningsstruktur, successivt harmonisera de nationella programmen, rationalisera de 
administrativa bestämmelserna och öka forskarnas rörlighet över gränserna.
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