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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. podporuje iniciativu Unie inovací jako hlavní pilíř hospodářského, sociálního a kulturního 
rozvoje v EU, zejména co se týče inkluzivního vzdělávání na všech úrovních, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy;

2. podporuje inovace jako široký koncept, jenž zahrnuje celý proces od původní myšlenky ke 
konečnému výrobku, zejména co se týče inovací v obchodních modelech a službách 
a plného využívání kreativního potenciálu evropského průmyslu a evropského 
hospodářství v mnoha odlišných podobách podnikání (velké společnosti, MSP a sociální 
podniky a organizace) a ve vzdělávacích institucích;

3. v souvislosti s inovacemi uznává význam kulturního a kreativního průmyslu, a to 
s ohledem na skutečnost, že podle studií podávají společnosti, které proporcionálně více 
využívají služeb kulturního a kreativního průmyslu, v oblasti inovací výrazně lepší 
výkony;

4. vítá skutečnost, že Komise vyjádřila podporu otevřeným a společně vytvářeným 
inovacím, jež budou zdrojem dlouhodobých sociálních a ekonomických přínosů; v této 
souvislosti schvaluje závazek Komise, kterým je šíření, předávání a využívání výsledků 
výzkumu, a to včetně otevřeného přístupu k publikacím a údajům pocházejícím 
z výzkumu financovaného z veřejných zdrojů; vybízí Komisi, aby nalezla prostředky 
nezbytné k dosažení těchto cílů, a upozorňuje na úlohu, kterou v této oblasti může hrát 
Europeana;

5. schvaluje postoj Komise, která zdůrazňuje, jak je důležité urychlit zavádění 
vysokorychlostního internetu, aby byla posílena schopnost evropských občanů podílet se 
na inovacích a přispívat k nim s cílem zapojit do inovačního cyklu všechny aktéry 
a regiony;

6. trvá na tom, že je zapotřebí, aby byl z Evropy učiněn prostor špičkové akademické úrovně 
s větší mobilitou, různorodostí a vyšším množstvím investičních prostředků vyčleněných 
na výzkum, včetně základního výzkumu, s cílem dosáhnout vytvoření Evropského 
výzkumného prostoru, maximalizovat součinnosti nabízené evropským inovačním 
potenciálem a minimalizovat duplikaci úsilí v oblasti výzkumu;

7. opakuje, že je důležité získat jádro základních dovedností a dobrou úroveň obecné 
kultury, má-li být zajištěna větší přizpůsobivost pracovnímu prostředí; zdůrazňuje, že 
v této souvislosti je obzvláště důležité studium jazyků;

8. hluboce lituje rozpočtových škrtů ve výzkumu a vzdělávání, které provedlo několik 
členských států, a znovu opakuje, že je důležité poskytovat na tyto oblasti odpovídající 
finanční prostředky z veřejných zdrojů;

9. vyzývá členské státy, aby vytvářely uskupení a podmínky podněcující urychlení inovací 
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a podporovaly vytváření silnějších partnerství mezi vzdělávacími institucemi a světem 
obchodu, a to jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni, a aby rovněž zohledňovaly 
potřeby podniků při sestavování studijních plánů; 

10. vyzývá ke koordinovanému úsilí o provádění iniciativy Unie inovací na všech úrovních 
vlády, ať již na úrovni místní, regionální, vnitrostátní nebo evropské, a společně se všemi 
zúčastněnými stranami, a to při zohlednění vzdělávacích a kulturních hledisek inovací;

11. domnívá se, že v rámci opatření na podporu inovací ve všech oblastech je nezbytné 
vytvářet programy, které by konkrétně podporovaly vědeckou a technologickou kulturu;

12. domnívá se, že je nezbytné provést reformu práv duševního vlastnictví s cílem umožnit 
přenos znalostí a technologického know-how a nastolit spravedlivé podmínky pro 
spolupráci, zejména vědeckou, a to jak v rámci EU, tak i se třetími zeměmi;

13. potvrzuje, že zásady neutrality sítě a otevřených norem jsou hybnou silou inovací;

14. zdůrazňuje, že k plnění sociálních potřeb různého charakteru a ke zlepšování pracovních 
podmínek jsou důležité inovace v sociální oblasti, neboť podporují zdraví a přístup ke 
vzdělávání a znalostem, ke kultuře a ke zdravotnickým a sociálním službám;

15. zdůrazňuje úlohu, kterou v rámci inovací v sociální oblasti hraje odvětví sociální 
ekonomiky (družstva, vzájemné společnosti, sdružení a nadace), neboť nachází 
a uplatňuje prostředky pro plnění těch potřeb, které nejsou zohledňovány trhem a běžnými 
formami podnikání;

16. zdůrazňuje úlohu, kterou sociální ekonomika hraje rovněž v manažerských inovacích, 
jejichž cílem je dosáhnout plné účasti všech zaměstnanců na rozhodnutích a řízení 
společnosti;

17. připomíná, že terciární vzdělávání je nejdůležitější oblastí rozvoje inovačních myšlenek, 
a zdůrazňuje proto, že je důležité, aby studijní programy terciárního vzdělávání 
zohledňovaly stávající potřeby společnosti a hospodářství;

18. vítá skutečnost, že Komise věnuje zvláštní pozornost dosažení větší rovnováhy, co se týče 
zastoupení pohlaví ve vědách, a vyzývá ji, aby vydala konkrétní doporučení, jejichž 
prostřednictvím bude cíle skutečné rovnosti pohlaví dosaženo co nejrychleji;

19. zdůrazňuje důležitou úlohu výzkumu a inovací, zejména těch v oblasti sociálních věd, 
v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, jež může mít např. podobu začlenění starších 
osob do těchto činností, a cení si iniciativ, jako je „Věda proti chudobě“ a vyhlášení roku 
2012 Evropským rokem aktivního stárnutí; uznává, že je důležité, aby bylo výzkumné 
úsilí zúročeno v praxi v aplikacích, produktech a službách;

20. zdůrazňuje úlohu inovačního potenciálu států, které nejsou členy EU, ale které s EU 
spolupracují v rámci Východního partnerství, a vyzývá k tomu, aby byly tyto státy 
zařazeny do iniciativy Unie inovací;

21. upozorňuje na to, že jedním ze způsobů, jak splnit cíle stanovené Unií inovací, je 
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harmonizovat politiku ochrany práv duševního vlastnictví a vytvořit evropský patent.
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