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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι η γρήγορη ανάπτυξη προς την ένωση καινοτομίας και η έναρξη ενός 
πιλοτικού ευρωπαϊκού προγράμματος κοινωνικής καινοτομίας θα έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και θα συμβάλουν στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη 
και στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

2. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθεί στις ΜΜΕ και στις μικρές επιχειρήσεις πρόσβαση σε 
προσιτούς χρηματοδοτικούς πόρους, προσφέροντας επιπλέον ευκαιρίες συμμετοχής στα 
διάφορα σχέδια καινοτομίας· προτρέπει την Επιτροπή να λάβει άμεσα τα απαραίτητα 
μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, 
επιβραβεύοντας τις επιχειρήσεις που προωθούν σχέδια καινοτομίας·

3. υποστηρίζει σθεναρά την δρομολόγηση ενός σχεδίου δράσης για την οικοκαινοτομία που 
θα επικεντρώνεται στις ΜΜΕ και τις μικρές επιχειρήσεις σε αστικές και αγροτικές 
περιοχές, οι οποίες θα απασχολούν νέους ανθρώπους·

4. τονίζει τη σημασία της επιτάχυνσης της απλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
έρευνας και καινοτομίας, ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα συμμετοχής των επιχειρήσεων 
σε σχέδια χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ·

5. προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες του δημόσιου τομέα για υιοθέτηση 
καινοτόμων προσεγγίσεων, που θα περιλαμβάνουν τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών 
και διαδικασιών, και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στη δημόσια διοίκηση, με 
αποτέλεσμα τη μείωση της γραφειοκρατίας και την υιοθέτηση πολιτικών με επίκεντρο τον 
πολίτη·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη χρήση προ-εμπορικών 
δημοσίων συμβάσεων ως αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής της ΕΕ για την 
καινοτομία· ζητεί, ειδικότερα από την Επιτροπή, να διευκρινίσει τους σχετικούς κανόνες 
και να επιτρέψει σε όλες τις αναθέτουσες αρχές να κάνουν χρήση των προ-εμπορικών 
δημοσίων συμβάσεων·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν μια στρατηγική και ένα 
ανοικτό διάλογο με στόχο την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
τα βασικά αγαθά και υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, και να προωθήσουν προσιτά
προϊόντα καινοτομίας χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι μισθοί.


