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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, oparte na wysokim stopniu 
ochrony konsumentów i spójności społecznej, stanowi siłę napędową konkurencyjności 
Europy oraz warunek niezbędny do zagwarantowania, że przedsiębiorcy będą napędzać 
innowacje w Europie;  

2. w związku z tym ubolewa, że nie istnieje prawdziwy rynek wewnętrzny UE w zakresie 
innowacji oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do koordynacji działań w tej 
dziedzinie, w szczególności w odniesieniu do patentu UE;

3. podkreśla wagę szeroko zakrojonej polityki w zakresie innowacji wymagającej inwestycji
w ludzi i umiejętności, która uwzględnia innowacje oparte na badaniach naukowych oraz 
podejścia do polityki w zakresie innowacji związane z popytem; jest zdania, że potrzebna 
jest koordynacja polityki w zakresie innowacji ze strategiami dotyczącymi przemysłu
i zatrudnienia, które przyczyniają się do wysokiego poziomu zatrudnienia i wzrostu; 

4. apeluje do Komisji o opracowanie nowych wskaźników dotyczących innowacji, w tym 
aspektów nietechnologicznych, które są lepiej dostosowane do cech gospodarki opartej na 
usługach i w coraz większym stopniu bazującej na wiedzy; 

5. wzywa państwa członkowskie, aby poprzez zamówienia publiczne pobudzały popyt na 
innowacyjne produkty i jednocześnie zwiększały jakość usług publicznych; podkreśla, że 
innowacje powinny stać się jednym z celów programów zamówień publicznych instytucji 
zamawiających; 

6. ubolewa, że działania na rzecz uproszczenia instrumentów UE w dziedzinie badań
i innowacji okazały się nieskuteczne i że procedury są nadal zdecydowanie za bardzo 
złożone i czasochłonne, co szczególnie utrudnia udział MŚP w tych programach; 

7. podkreśla potrzebę lepszej koordynacji prac komisarzy odpowiedzialnych za politykę
w zakresie innowacji i za inne dziedziny z nimi związane, a także apeluje, aby prowadziło 
to do mniejszego rozdrobnienia instrumentów UE związanych z polityką w zakresie 
innowacji.  


