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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az innovatív unió mielőbbi létrehozása és az európai szociális 
innováció kísérleti projektjének elindítása nagy hatással lenne a termelékenységre, és 
lehetővé tenné a fenntartható gazdasági fejlődést és a munkahelyteremtést;

2. hangsúlyozza, hogy a kis-, közép- és mikrovállalkozások számára a különböző innovatív 
projektekben való részvételi lehetőségek kibővítése révén hozzáférést kell biztosítani a 
megfizethető finanszírozáshoz; sürgeti a Bizottságot, hogy tegye meg a megfelelő 
lépéseket annak érdekében, hogy az innovatív projekteket támogató vállalkozások 
jutalmazása révén javítsa az uniós finanszírozási programok működését;

3. határozottan szorgalmazza egy olyan ökoinnovációs cselekvési terv kidolgozását, amely a 
városi és vidéki térségek kis-, közép- és mikrovállalkozásaira épül, és amelynek révén 
fiatalokat alkalmaznának; 

4. hangsúlyozza, hogy a vállalkozások uniós finanszírozású projektekben történő részvételi 
lehetőségeinek kibővítése érdekében fel kell gyorsítani az Unió kutatási és innovációs 
programjainak egyszerűsítését;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa az állami szektor erőfeszítéseit az innovatív 
megközelítések kialakítására, az új technológiák és eljárások alkalmazására, valamint az 
olyan bevált gyakorlatok elterjesztésére a közigazgatásban, amelyek csökkentik a 
bürokráciát, és polgárközpontú politikákat támogatnak;

6. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az uniós innovációs stratégia szerves 
részeként ösztönözzék a kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzést; külön 
felszólítja a Bizottságot, hogy egyértelműsítse a vonatkozó szabályokat, és tegye lehetővé 
általában az ajánlatkérők számára, hogy valóban kihasználhassák a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző közbeszerzést;

7. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy indítsanak útjára a belső piacon 
tapasztalható, elsősorban az alapvető árukat és szolgáltatásokat érintő magas árak 
kezelésére irányuló stratégiát, továbbá kezdeményezzenek erről nyílt párbeszédet, 
valamint hogy a munkabérek veszélyeztetése nélkül támogassák a megfizethető innovatív 
termékeket.


