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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at en hurtig udvikling hen imod et Innovations-EU og iværksættelse af et 
pilotprojekt vedrørende social innovation i EU i væsentlig grad vil indvirke på 
produktiviteten og vil muliggøre bæredygtig økonomisk vækst og jobskabelse;

2. understreger behovet for, at små og mellemstore virksomheder og mikrovirksomheder har 
adgang til finansiering til overkommelige udgifter ved, at mulighederne for deltagelse i 
forskellige innovative projekter øges; opfordrer Kommissionen til at tage passende skridt 
til at forbedre den måde, hvorpå EU's finansieringsprogrammer fungerer, ved at belønne 
virksomheder, der fremmer innovative projekter;

3. er stærk tilhænger af en handlingsplan for økoinnovation med hovedvægten på små og 
mellemstore virksomheder i byområder og landdistrikter med henblik på beskæftigelse af 
unge; 

4. understreger vigtigheden af at fremskynde forenklingen af EU's forsknings- og 
innovationsprogrammer for at øge virksomhedernes muligheder for at deltage i EU-
finansierede projekter; 

5. opfordrer Kommissionen til at støtte den offentlige sektors indsats for at indføre 
innovative tiltag, udnytte nye teknologier og procedurer og formidle bedste praksis i den 
offentlige administration, hvilket vil begrænse bureaukratiet og omfatte foranstaltninger, 
hvor borgeren står i centrum;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme anvendelsen af 
prækommercielle offentlige indkøb som en integrerende del af EU's innovationsstrategi;
opfordrer navnlig Kommissionen til at klarlægge de relevante bestemmelser og generelt 
åbne mulighed for, at de ordregivende myndigheder rent faktisk kan gøre brug af 
prækommercielle offentlige indkøb;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte en strategi og en åben 
dialog med henblik på at tackle problemet med de høje priser, navnlig for basale varer og 
tjenesteydelser, i det indre marked og fremme innovative produkter til overkommelige 
priser, uden at dette undergraver lønningerne.


