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SUGESTII

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare şi energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că evoluţia rapidă în direcţia unei Uniuni a inovării şi lansarea unui proiect-
pilot în materie de inovare socială europeană ar avea un impact semnificativ asupra 
productivităţii şi ar permite realizarea unei creşteri economice durabile, precum şi crearea 
de locuri de muncă;

2. subliniază necesitatea ca IMM-urile şi microîntreprinderile să aibă acces la finanţări în 
condiţii rezonabile prin extinderea posibilităţii de a participa la diferite proiecte 
inovatoare; solicită Comisiei să ia măsurile necesare pentru a îmbunătăţi funcţionarea 
programelor de finanţare ale UE, recompensând întreprinderile care promovează proiecte 
inovatoare;

3. sprijină ferm realizarea unui plan de acţiune în materie de inovare ecologică axat pe IMM-
urile şi microîntreprinderile din zonele urbane şi rurale, prin care acestea să angajeze 
tineri; 

4. subliniază importanţa simplificării accelerate a programelor de cercetare şi de inovare ale 
UE pentru a extinde posibilitatea întreprinderilor de a participa la proiectele finanţate de 
UE; 

5. solicită Comisiei să sprijine eforturile sectorului public de a adopta metode inovatoare, 
utilizând tehnologii şi proceduri noi şi difuzând bune practici în materie de administraţie 
publică prin care să se reducă birocraţia şi să se adopte politici orientate asupra 
cetăţenilor;

6. invită Comisia şi statele membre să încurajeze practica achiziţiilor înainte de 
comercializare ca parte integrantă a strategiei de inovare a UE; în particular, invită Comisia 
să clarifice normele aplicabile şi să permită autorităţilor contractante de la toate nivelurile să 
utilizeze efectiv procedura achiziţiilor înainte de comercializare;

7. invită Comisia şi statele membre să lanseze o strategie şi un dialog deschis menit să 
abordeze problema preţurilor ridicate, în special la bunurile şi serviciile de bază, de pe 
piaţa internă şi să sprijine produsele inovatoare la preţuri accesibile fără să submineze 
salariile.


