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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat de snelle ontwikkeling tot een Innovatie-Unie en de start van een 
Europees proefproject voor sociale innovatie een sterke impact op de productiviteit 
zouden hebben en duurzame economische groei en het scheppen van banen mogelijk 
zouden maken;

2. benadrukt dat kmo's en micro-ondernemingen toegang tot betaalbare financiering moeten 
krijgen door meer mogelijkheden om aan diverse innovatieprojecten deel te nemen; vraagt 
de Commissie de nodige maatregelen te nemen om het functioneren van de 
financieringsprogramma's van de EU te verbeteren door ondernemingen die innovatieve 
projecten bevorderen, te belonen;

3. pleit sterk voor een actieplan voor eco-innovatie dat gericht is op kmo's en micro-
ondernemingen in stedelijke en plattelandsgebieden die jongeren in dienst nemen; 

4. benadrukt hoe belangrijk het is de vereenvoudiging van de EU-programma's voor 
onderzoek en innovatie te bespoedigen om ondernemingen meer mogelijkheden te geven 
om aan door de EU gefinancierde projecten deel te nemen; 

5. vraagt de Commissie ondersteuning te geven aan de inspanningen van de openbare sector 
om innovatieve benaderingen te volgen, nieuwe technologieën en procedures te benutten, 
best practices in de overheidsadministratie te verspreiden die de bureaucratie zullen 
verminderen, en een op de burger gericht beleid te voeren;

6. vraagt de Commissie en de lidstaten het gebruik van precommerciële overheidsopdrachten 
aan te moedigen als wezenlijk onderdeel van de innovatiestrategie van de EU; vraagt de 
Commissie met name de regels ter zake te verduidelijken en alle aanbestedende diensten 
in staat te stellen daadwerkelijk van precommerciële overheidsopdrachten gebruik te 
maken;

7. vraagt de Commissie en de lidstaten een strategie op te zetten en een open dialoog aan te 
gaan om iets te doen aan de hoge prijzen, met name voor basisgoederen en -diensten, op 
de interne markt en betaalbare innovatieve producten te ondersteunen zonder de lonen te 
ondermijnen.


