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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că buna funcționare a pieței interne, bazată pe un înalt nivel al protecției 
consumatorilor și pe coeziunea socială, reprezintă o forță motrice a competitivității 
europene și o condiție prealabilă necesară pentru dezideratul ca antreprenorii să reprezinte 
forța motrice a inovării în Europa; 

2. își exprimă regretul, în acest context, cu privire la lipsa în UE a unei adevărate piețe 
interne a inovațiilor și invită Comisia și statele membre să își coordoneze eforturile în 
acest domeniu, în special în ceea ce privește brevetul UE;

3. subliniază importanța unei politici cuprinzătoare în materie de inovare, necesitând 
investiții în persoane și în competențe, care să țină seama de inovațiile bazate pe cercetare, 
precum și de abordările bazate pe cerere față de politicile în materie de inovare; consideră 
că politica în materie de inovare ar trebui coordonată cu politica industrială și cu cea 
privind ocuparea forței de muncă, contribuind la un nivel ridicat al ocupării forței de 
muncă și al creșterii economice;

4. invită Comisia să elaboreze noi indicatori în materie de inovare, inclusiv în ceea ce 
privește aspectele ce nu sunt legate de tehnologie, care să fie mai bine adaptați la 
economia serviciilor bazată tot mai mult pe cunoștințe;

5. invită statele membre să recurgă la proceduri de achiziții publice pentru a stimula cererea 
de bunuri inovatoare, îmbunătățind totodată calitatea serviciilor publice; subliniază că 
autoritățile contractante ar trebui să includă inovarea ca pe unul dintre obiectivele 
programelor lor de achiziții;

6. își exprimă regretul cu privire la faptul că eforturile de simplificare a instrumentelor UE în 
materie de inovare și cercetare nu s-au soldat cu succes și că procedurile respective rămân 
în continuare mult prea complexe și necesită mult timp, fapt care împiedică, în special, 
participarea IMM-urilor la aceste programe; 

7. subliniază necesitatea unei coordonări mai strânse a activității comisarilor care participă la 
politica în materie de inovare și la domeniile conexe și insistă asupra faptului că acest 
lucru ar trebui să ducă la instrumente UE mai puțin fragmentate în domeniul politicii în 
materie de inovare.


