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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že správne fungovanie vnútorného trhu, založené na vysokom stupni ochrany 
spotrebiteľa a sociálnej súdržnosti, je hnacou silou európskej konkurencieschopnosti a 
nevyhnutným predpokladom pre to, aby boli podnikateľské subjekty nositeľmi 
inovačného procesu v Európe; 

2. v tejto súvislosti s poľutovaním vníma absenciu skutočného vnútorného trhu pre inovácie 
v EÚ a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby koordinovali svoje úsilie v tejto oblasti, 
najmä pokiaľ ide o patentovú politiku EÚ;

3. zdôrazňuje význam širokospektrálnej inovačnej politiky, ktorá si vyžaduje investície do 
ľudských zdrojov a zručností a zohľadňuje inovácie vychádzajúce z výskumu, ako aj 
prístupy inovačnej politiky založené na dopyte; domnieva sa, že inovačná politika by sa 
mala koordinovať s politikami v oblasti priemyslu a zamestnanosti a tým prispievať k 
dosahovaniu vysokej miery zamestnanosti a rastu;

4. vyzýva Komisiu, aby pre inovácie vytvorila nové ukazovatele zohľadňujúce aj 
netechnologické hľadiská, ktoré sú vhodnejšie pre ekonomiky služieb čoraz viac založené 
na znalostiach;

5. vyzýva členské štáty, aby na zvyšovanie dopytu po inovačných výrobkoch využívali 
verejné obstarávanie a aby zároveň zvyšovali kvalitu verejných služieb; zdôrazňuje, že 
obstarávatelia by mali uvádzať inovácie ako jeden z cieľov svojich programov 
obstarávania;

6. s poľutovaním vníma skutočnosť, že úsilie o zjednodušenie nástrojov EÚ na výskum a 
inovácie nebolo úspešné a že postupy sú naďalej príliš komplexné a časovo náročné, čo 
obzvlášť komplikuje zapojenie MSP do týchto programov; 

7. zdôrazňuje potrebu väčšej koordinácie práce komisárov zapojených do inovačnej politiky 
a súvisiacich oblastí a zdôrazňuje, že by to malo viesť k menšej rozdrobenosti nástrojov 
EÚ v oblasti inovačnej politiky;


