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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da bi lahko hiter razvoj proti Uniji inovacij in začetek pilotnega projekta 
evropskih socialnih inovacij močno vplivala na produktivnost in omogočila vzdržno 
evropsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest;

2. poudarja, da je treba mikro, malim in srednjim podjetjem s povečevanjem možnosti za 
udeležbo v različnih inovativnih projektih omogočiti dostop do ugodnega financiranja; 
poziva Komisijo, naj ustrezno ukrepa za boljše delovanje evropskih programov 
financiranja, tako da bodo nagrajevali podjetja, ki spodbujajo inovativne projekte;

3. močno zagovarja akcijski načrt za ekološke inovacije, ki bi bil osredotočen na mikro, mala 
in srednja podjetja na mestnih in podeželskih območjih, tako da bi zaposlovala mlade 
ljudi; 

4. poudarja, da je pomembno pospešiti poenostavljanje evropskih programov za raziskave in 
inovacije, da bi povečali možnosti podjetij za sodelovanje v projektih, ki jih financira EU; 

5. poziva Komisijo, naj podpira prizadevanja javnega sektorja za sprejemanje inovativnih 
pristopov, pri čemer preskušajo nove tehnologije in postopke ter razširjajo najboljšo 
prakso v javni upravi, kar bo zmanjšalo birokracijo in uveljavilo politike, usmerjene k 
državljanom;

6. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo uporabo predkomercialnih javnih 
naročil kot sestavnega del evropske inovacijske strategije; poziva zlasti Komisijo, naj 
pojasni zadevna pravila in na splošno omogoči javnim organom, da bodo tovrstna javna 
naročila dejansko uporabili;

7. poziva Komisijo in države članice, naj začnejo strategijo in odprt dialog o spoprijemanju z 
visokimi cenami na notranjem trgu, zlasti za osnovne dobrine in storitve, ter naj podpirajo 
cenovno ugodne inovativne proizvode, ne da bi pri tem ogrožali plače.


