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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že rychlý rozvoj Unie inovací a spuštění evropského pilotního projektu 
v oblasti sociálních inovací by měly velký vliv na produktivitu a umožnily by udržitelný 
ekonomický růst a vytváření pracovních míst;

2. zdůrazňuje, že je důležité, aby malé a střední podniky (MSP) a mikropodniky měly přístup 
k výhodnému financování prostřednictvím rozšíření možnosti účastnit se různých 
inovačních projektů; vyzývá Komisi, aby učinila náležité kroky pro zlepšení fungování 
podpůrných programů EU, a to prostřednictvím odměňování podniků, které podporují 
inovační projekty;

3. silně se zasazuje o akční plán pro ekologické inovace zaměřený na MSP a mikropodniky 
v městských  a venkovských oblastech, díky němuž by zaměstnávaly mladé lidi; 

4. zdůrazňuje, že je důležité urychlit zjednodušování programů EU v oblasti výzkumu a 
inovací, aby se tak rozšířily možnosti podniků účastnit se projektů financovaných EU; 

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby podpořila snahy veřejného sektoru o přijetí inovativních 
přístupů založených na využití nových technologií a metod a šíření osvědčených postupů 
ve veřejné správě, jež sníží míru byrokracie a obsáhne politiky zaměřené na občany;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily využívání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi coby součást inovativní strategie EU; obrací se především na Komisi, 
aby objasnila relevantní pravidla a umožnila všem zadavatelům využívání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby zahájily strategii a otevřený dialog týkající se řešení 
vysokých cen na vnitřním trhu, především u základního zboží a služeb, a podpořily 
dostupné inovační výrobky, aniž by negativně ovlivnily platy.


