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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att en snabb utveckling mot en innovationsunion och 
inledandet av ett pilotprojekt för europeisk social innovation skulle ha stor inverkan på 
produktiviteten och möjliggöra varaktig ekonomisk tillväxt och sysselsättningsskapande.

2. Europaparlamentet understryker att små och medelstora företag och mikroföretag måste få 
tillgång till finansiering till en rimlig kostnad genom att möjligheterna till deltagande i 
olika innovativa projekt utökas. Kommissionen uppmanas att vidta lämpliga åtgärder för 
att EU:s finansieringsprogram ska fungera bättre genom att belöna företag som främjar 
innovativa projekt.

3. Europaparlamentet är en stark förespråkare för en handlingsplan för miljöinnovation 
inriktad på små och medelstora företag och mikroföretag i städer och på landsbygden, som 
syftar till att dessa ska anställa ungdomar. 

4. Europaparlamentet understryker vikten av att påskynda förenklingen av EU:s forsknings-
och innovationsprogram i syfte att öka företagens möjligheter att delta i EU-finansierade 
projekt. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja den offentliga sektorns insatser för 
att inta innovativa förhållningssätt, utnyttja ny teknik och nya förfaranden samt sprida 
bästa praxis inom offentlig förvaltning som minskar byråkratin och inbegriper strategier 
som vänder sig till allmänheten. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja 
förkommersiell upphandling som ett led i EU:s innovationsstrategi. Parlamentet uppmanar 
i synnerhet kommissionen att klargöra de relevanta bestämmelserna och göra det möjligt för 
alla upphandlande myndigheter att de facto använda sig av förkommersiell upphandling.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inleda en strategi 
och en öppen diskussion för att komma åt problemet med de höga priserna, särskilt för 
grundläggande varor och tjänster, på den inre marknaden och främja rimligt prissatta 
innovativa produkter utan att för den skull undergräva lönerna.


