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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že rýchle napredovanie k Únii inovácií a spustenie pilotného projektu 
európskych sociálnych inovácií by malo veľký vplyv na produktivitu a umožnilo by 
udržateľný hospodársky rast, ako aj vytváranie pracovných miest;

2. zdôrazňuje, že je potrebné, aby MSP a mikropodniky mali prístup k financovaniu za 
dostupné ceny tým, že sa zlepšia možnosti ich účasti na rôznych inovačných projektoch; 
naliehavo žiada Komisiu, aby podnikla náležité kroky na zlepšenie fungovania programov 
finančnej podpory EÚ tým, že sa budú odmeňovať podniky, ktoré podporujú inovačné 
projekty;

3. vyjadruje rozhodnú podporu akčnému plánu ekologických inovácií zameranému na MSP 
a mikropodniky v mestských a vidieckych oblastiach, prostredníctvom ktorého by tieto 
podniky zamestnávali mladých ľudí; 

4. zdôrazňuje, že je dôležité urýchliť zjednodušovanie výskumných a inovačných programov 
EÚ, aby sa zvýšili možnosti podnikov zúčastňovať sa na projektoch financovaných EÚ; 

5. naliehavo žiada Komisiu, aby podporovala snahy verejného sektora o prijímanie 
inovačných prístupov využívaním nových technológií a postupov a šírením najlepších 
postupov vo verejnej správe, čo umožní znížiť byrokraciu a presadzovať politiky 
zamerané na občanov;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali využívanie obstarávania vo fáze pred 
komerčným využitím ako neoddeliteľnú súčasť stratégie EÚ v oblasti inovácií; vyzýva 
predovšetkým Komisiu, aby objasnila príslušné pravidlá a aby obstarávateľom všeobecne 
poskytla možnosť skutočne využívať obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali stratégiu a začali otvorený dialóg s cieľom 
riešiť problém vysokých cien na vnútornom trhu, najmä pokiaľ ide o základný tovar 
a základné služby, a aby podporovali cenovo dostupné inovačné produkty bez toho, aby to 
malo negatívny dosah na mzdy.


