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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подкрепя инициативата „Съюз за иновации“ като ключов стълб на икономическото, 
социалното и културното развитие на ЕС, по-специално по отношение на 
приобщаващото образование на всички равнища, в това число професионалното 
образование и обучение;

2. насърчава иновацията като широко понятие, намесващо целия процес от 
първоначалната идея до крайния продукт, по-специално по отношение на бизнес 
моделите и услугите, и при пълно възползване от творческия потенциал както на 
европейската индустрия, така и на европейската икономика в нейното многообразие 
от форми на предприемачество (големи фирми, МСП, предприятия и организации в 
сектора на социалната икономика) и образователни институции;

3. признава значението на културните и креативните индустрии във връзка с 
иновациите, като се има предвид, че изследванията доказват, че фирмите, които 
пропорционално използват в по-голяма степен услугите на културните и 
креативните индустрии, имат значително по-добри постижения в областта на 
иновациите;

4. приветства подкрепата на Комисията за иновациите, характеризиращи се с 
откритост и сътрудничество, което в дългосрочен план ще доведе до социални и 
икономически ползи; в тази връзка одобрява ангажимента, поет от Комисията за 
разпространяването, трансфера и използването на резултатите от изследователската 
дейност, в това число за осигуряване на отворен достъп до публикациите и данните 
за държавно финансираната изследователска дейност; насърчава Комисията да 
намери необходимите средства за постигането на тези цели и изтъква ролята, която 
проектът Europeana може да изиграе в тази област;

5. одобрява позицията на Комисията, в която се изтъква значението на това как трябва 
да се ускори въвеждането на високоскоростен интернет с оглед засилване на 
капацитета за участие за допринасяне за иновациите от страна на гражданите на 
Европа, така че всички участници и всички региони да бъдат въвлечени в цикъла за 
иновации;

6. настоява за необходимостта Европа да се превърне в зона на академични върхови 
постижения, при по-голяма мобилност, многообразие и инвестиции за 
изследователската дейност с цел осъществяване на Европейското изследователско 
пространство и максимално увеличаване на взаимодействието, което предлага 
потенциалът на Европа за иновации, и също така свеждане до минимум на 
дублирането на усилията в сферата на изследователската дейност;

7. припомня колко е важно придобиването на основни умения и добро равнище на 
обща култура с оглед гарантирането на по-добро приспособяване към работната 
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среда; в тази връзка изтъква, че изучаването на езици е от особено значение;

8. съжалява за съкращаването на бюджета за изследователска дейност и образование, 
към което някои държави-членки са пристъпили, и припомня колко е важно 
осигуряването на адекватно публично финансиране в тези области;

9. призовава държавите-членки да създадат групи и условия, при които иновацията да 
бъде ускорена, и да подкрепят развиването на по-силни партньорства между 
образователните институции и деловия свят както на национално, така и на 
международно равнище, като същевременно вземат предвид нуждите на 
предприятията при изготвянето на програмите за обучение;

10. призовава за координирани усилия на всички равнища на управление, местно, 
регионално, национално и европейско, съвместно със заинтересованите лица, за 
осъществяване на инициативата "Съюз за иновации", при отчитане на 
образователното и културното измерение на иновациите;

11. счита, че от съществено значение е създаването на конкретни програми за 
насърчаване на културата в областта на науката и техниката като част от мерките за 
насърчаване на иновациите във всички области;

12. счита, че е необходимо извършването на реформа на системата на правата върху 
интелектуалната собственост (ПИС), за да може да се осъществи трансфер на 
знания и технологични умения и да се създадат справедливи условия за 
сътрудничество, по-специално за сътрудничество в научната сфера в рамките на ЕС 
и с трети държави;

13. утвърждава принципа на неутралност на мрежите и на открити стандарти като 
фактори, ръководещи иновациите;

14. изтъква значението на социалните иновации в отговор на социалните нужди от 
всякакво естество и подобряването на условията на труд с цел насърчаване на 
здравеопазването и на достъпа до образование и знания, култура и здравни и 
социални услуги;

15.  изтъква ролята, която изиграва секторът на социалната икономика (кооперативи, 
взаимоспомагателни дружества, сдружения и фондации) за иновациите в 
обществото чрез създаване и прилагане на средствата, с които да се отговори на
нуждите, които не са взети предвид от пазара и от конвенционалните форми на 
предприемачеството;

16. изтъква ролята, която социалната икономика изиграва също така за иновациите в 
управлението, целящи постигането на пълното участие на всички служители в 
процеса на вземане на решения и на управление на дружествата;

17. припомня, че висшето образование е най-важната сфера за развиването на 
иновативни идеи и поради това изтъква, че е важно при изготвянето на програмите 
за обучение в сферата на висшето образование да вземат предвид съвременните 
нужди на обществото и икономиката;
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18. приветства специалното внимание, което Комисията отделя на постигането на по-
справедливо разпределение на половете в научната сфера, и я призовава да отправи 
конкретни препоръки за постигането на целта за истинско равенство между 
половете във възможно най-кратък срок;

19. изтъква значението на ролята на изследователската дейност и иновациите, по-
специално в областта на социалните науки, в борбата срещу бедността и социалното 
изключване, например чрез включването на по-възрастните хора в тази сфера на 
дейност, и приветства инициативи като "Науката срещу бедността" и определянето 
на 2012 г. за Европейска година на активното остаряване; признава значението на 
превръщането на полаганите усилия в сферата на изследователската дейност в 
практическо приложение, продукти и услуги;

20. изтъква ролята на иновативния потенциал на държавите, които не са членки на ЕС, 
но си сътрудничат с ЕС в рамките на Източното партньорство, и призовава тези 
държави да бъдат включени в инициативата "Съюз за иновации";

21. изтъква, че един от начините за прилагането на целите на Съюза за иновации е чрез 
хармонизирането на политиката за защита на правата върху интелектуалната 
собственост и създаването на европейски патент.
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