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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že správné fungování vnitřního trhu založeného na vysoké úrovni ochrany 
spotřebitelů a sociální soudržnosti je hybnou silou pro evropskou konkurenceschopnost a 
nezbytným předpokladem k tomu, aby podnikatelé mohli udávat tempo inovaci v Evropě; 

2. v této souvislosti lituje, že v EU neexistuje skutečný vnitřní trh inovací, a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby koordinovaly své úsilí v této oblasti, zejména pokud jde o patent EU;

3. zdůrazňuje význam široce pojaté inovační politiky, která vyžaduje investice do 
pracovníků a dovedností a zohledňuje inovace založené na výzkumu i inovační přístupy, 
které se řídí poptávkou; domnívá se, že inovační politika by měla být koordinována 
s politikami v oblasti průmyslu a zaměstnanosti, což by přispělo k vysoké úrovni 
zaměstnanosti a růstu;

4. vyzývá Komisi, aby vytvořila nové inovační ukazatele zaměřené i na netechnologické 
aspekty, které jsou vhodnější pro ekonomiky stále více založené na znalostech a na 
službách;

5. vyzývá členské státy, aby zvyšovaly poptávku po inovativním zboží prostřednictvím 
veřejných zakázek a zároveň zlepšovaly kvalitu veřejných služeb; zdůrazňuje, že smluvní 
orgány by inovaci měly považovat za jeden z cílů svých programů zadávání veřejných 
zakázek;

6. lituje, že úsilí zjednodušit nástroje EU v oblasti výzkumu a inovací nebylo úspěšné a že 
postupy jsou stále ještě příliš složité a časově náročné, což brání zejména účasti malých a 
středních podniků v těchto programech; 

7. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit koordinaci činnosti komisařů zapojených do inovační 
politiky a souvisejících oblastí, a naléhavě žádá, aby tato koordinace vedla k méně 
fragmentovaným postupům EU v oblasti inovační politiky.


