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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je pravilno delovanje notranjega trga, ki temelji na visoki ravni varstva 
potrošnikov in socialne kohezije, motor evropske konkurenčnosti in potreben predpogoj 
za to, da bodo podjetniki nosilci inovacij v Evropi; 

2. v zvezi s tem obžaluje pomanjkanje resničnega notranjega trga za inovacije v EU ter 
poziva Komisijo in države članice, naj usklajujejo svoja prizadevanja na tem področju, 
zlasti v zvezi s patentom Skupnosti;

3. poudarja pomembnost široko zastavljene inovacijske politike, ki zahteva vlaganja v ljudi 
in veščine ter upošteva inovacije, ki temeljijo na raziskavah, in pristope v inovacijski 
politiki, ki temeljijo na povpraševanju; meni, da je treba inovacijsko politiko usklajevati z 
industrijsko politiko in politiko zaposlovanja, saj bo tako prispevala k visoki stopnji 
zaposlenosti in rasti;

4. poziva Komisijo, naj razvije nove kazalce inovacij, vključno z vidiki, ki niso tehnološke 
narave, ki bodo bolj primerni za vedno bolj na znanju temelječa storitvena gospodarstva;

5. poziva države članice, naj uporabljajo javna naročila za pospeševanje povpraševanja po 
inovativnih proizvodih, tako da izboljšujejo kakovost javnih storitev; poudarja, da bi 
morali pogodbeni organi vključiti inovacije med cilje svojih programov javnih naročil;

6. obžaluje, da prizadevanja za poenostavitev instrumentov EU na področju raziskav in 
inovacij niso bila uspešna in da so postopki še vedno preveč zapleteni in časovno 
zamudni, kar zlasti ovira sodelovanje malih in srednje velikih podjetij v teh programih; 

7. poudarja potrebo po okrepljenem usklajevanju dela komisarjev, ki so vključeni v 
inovacijsko politiko in z njo povezana področja, ter poudarja, da bi to vodilo k manj 
razdrobljenim instrumentom EU na področju politike inovacij;


