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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a magas szintű fogyasztóvédelmen és a társadalmi kohézión alapuló 
belső piac megfelelő működése az európai versenyképesség mozgatórugója és egyben 
szükséges előfeltétele is, amennyiben az a cél, hogy a vállalkozások az innováció élén 
járjanak Európában; 

2. sajnálja ezzel kapcsolatban, hogy nem létezik igazi belső piac az innováció 
vonatkozásában az EU-ban, és felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hangolják 
össze erőfeszítéseiket e téren, különösen az uniós szabadalmat is érintő ügyekben;

3. hangsúlyozza a széleskörű támogatást élvező, az emberi erőforrásokba és a szakértelembe 
befektető innovációs politika jelentőségét, amely számításba veszi mind a kutatásalapú 
innovációkat, mind pedig a kereslet által vezérelt innovációs politikai megközelítést; az a 
véleménye, hogy az innovációs politikát össze kell hangolni az iparpolitikával és a 
foglalkoztatáspolitikával, hozzájárulva a magas szintű foglalkoztatáshoz és növekedéshez;

4. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki új innovációs mutatókat – ideértve a nem 
technológiai jellegű vonatkozásokat is –, amelyek jobban alkalmazhatók az egyre inkább 
tudásalapú szolgáltatási gazdaságokra;

5. kéri a tagállamokat, hogy közbeszerzések révén serkentsék az innovatív termékek iránti 
keresletet, s egyúttal javítsák a közszolgáltatások színvonalát; hangsúlyozza, hogy a 
szerződő hatóságoknak az innovációt beszerzési programjaik egyik céljává kell kitűzniük;

6. sajnálja, hogy az EU kutatási és innovációs eszközeinek egyszerűsítésére irányuló 
erőfeszítések nem jártak sikerrel, és hogy az eljárások továbbra is túlságosan bonyolultak 
és időigényesek, ami különösen akadályozza a kis- és középvállalkozások részvételét 
ezekben a programokban; 

7. hangsúlyozza, hogy fokozni kell az összhangot az innovációs politikáért és az azzal 
kapcsolatos területekért felelős biztosok munkája között, és sürgeti, hogy mindez vezessen 
az eszközök szétdaraboltságának csökkentéséhez az innovációs politika terén. 


