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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че бързото развитие с оглед на създаването на Съюз за иновации и 
пускането в ход на европейския пилотен проект в областта на социалните иновации 
биха оказали силно въздействие върху производителността и биха 
благоприятствали устойчивия икономически растеж и разкриването на работни 
места;

2. подчертава необходимостта малките и средните предприятия (МПС) и 
микропредприятията да имат достъп до икономически целесъобразно финансиране 
чрез разширяване на възможностите за участие в различни новаторски проекти; 
настоятелно призовава Комисията да предприеме подходящи мерки, за да подобри 
функционирането на програмите на ЕС за финансиране чрез възнаграждаване на 
предприятията, които насърчават новаторските проекти;

3. категорично се застъпва за приемането на план за действие за иновации в областта 
на околната среда, насочен към МСП и микропредприятията в градските и селските 
райони, в рамките на който те ще наемат на работа млади хора; 

4. подчертава, че е важно да се ускори процесът на опростяване на програмите на ЕС в 
областта на научните изследвания и иновациите, с цел да се увеличат 
възможностите за участие на предприятията във финансирани от ЕС проекти; 

5. настоятелно призовава Комисията да подкрепи усилията на публичния сектор за 
прилагане на новаторски подходи, като се използват нови технологии и процедури и 
се разпространяват най-добри практики в областта на публичната администрация, 
което ще ограничи бюрократизма и ще поощри приемането на насочени към 
гражданите политики;

6. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават използването на 
предхождащо търговската реализация възлагане на поръчки като неделима част от 
стратегията на ЕС в областта на иновациите; по-специално призовава Комисията да 
изясни съответните правила и да предостави възможност на всички възлагащи органи 
да се възползват на практика от предхождащото търговската реализация възлагане на 
поръчки;

7. призовава Комисията и държавите-членки да възприемат стратегия и да поставят 
началото на открит диалог, насочени към преодоляване на високите цени, по-
специално за основните стоки и услуги, в рамките на вътрешния пазар, както и да 
подкрепят новаторските продукти, характеризиращи се с достъпни цени, без да се 
оказва неблагоприятно въздействие върху трудовите възнаграждения.
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