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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że szybki rozwój w kierunki Unii innowacji oraz uruchomienie pilotażowego 
programu europejskich innowacji społecznych może mieć duży wpływ na wydajność i 
przyczynić się do trwałego wzrostu gospodarczego, a także do tworzenia nowych miejsc 
pracy;

2. podkreśla, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i miroprzedsiębiorstwa powinny 
mieć dostęp do korzystnego finansowania poprzez zwiększenie możliwości ich udziału w 
różnych programach innowacyjnych; domaga się, by Komisja podjęła właściwe działania 
dla poprawy wdrażania unijnych programów finansowania, nagradzając przedsiębiorstwa 
wspierające projekty innowacyjne; 

3. zdecydowanie popiera plan działania w dziedzinie ekoinnowacji skoncentrowany na MŚP 
i mikroprzedsiębiorstwach w regionach miejskich i wiejskich, który to plan umożliwiłby 
tym przedsiębiorstwom zatrudnianie młodych ludzi;  

4. podkreśla, że ważne jest przyspieszenie uproszczenia programów UE w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji w celu zwiększenia możliwości udziału przedsiębiorstw w 
projektach finansowanych przez UE; 

5. domaga się, by Komisja wspierała wysiłki sektora publicznego zmierzające do przyjęcia 
innowacyjnego podejścia, przy wykorzystaniu nowych technologii i procedur oraz 
upowszechnianiu najlepszych rozwiązań w administracji publicznej, które pozwolą 
ograniczyć biurokrację i obejmą strategie polityczne stawiające obywatela w centrum 
uwagi;

6. nawołuje Komisję i państwa członkowskie, by zachęcały do korzystania z zamówień 
przedkomercyjnych jako integralnej części strategii innowacyjnej UE; wzywa w 
szczególności Komisję do nadanie większej przejrzystości odnośnym przepisom oraz 
umożliwienia instytucjom zamawiającym we wszystkich sektorach korzystania z zamówień 
przedkomercyjnych; 

7. nawołuje Komisję i państwa członkowskie do rozpoczęcia realizacji strategii oraz 
podjęcia otwartego dialogu mającego na celu zapobieżenie wysokim cenom, zwłaszcza 
podstawowych dóbr i usług, na rynku wewnętrznym oraz wspieranie innowacyjnych 
produktów, nie szkodząc przy tym zarobkom.  


