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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. støtter initiativet Innovation i EU som en grundpille i den økonomiske, sociale og 
kulturelle udvikling i EU, navnlig med hensyn til rummelig uddannelse på alle niveauer, 
herunder erhvervsuddannelse;

2. opfordrer til innovation som et bredt begreb, der omfatter hele processen fra den 
oprindelige idé til det endelige produkt, især hvad angår innovation inden for 
forretningsmodeller og tjenesteydelser, idet der drages fuld fordel af de europæiske 
industriers og den europæiske økonomis kreative potentiale i alle dens mange og varierede 
former for iværksætterånd (større virksomheder, SMV'er, socialøkonomiske virksomheder 
og organisationer) og uddannelsesinstitutioner;

3. anerkender de kulturelle og kreative industriers betydning i forbindelse med innovation, 
idet undersøgelser har vist, at firmaer, der i relativt højere grad benytter sig af kulturelle 
og kreative industriers ydelser, klarer sig væsentligt bedre inden for innovation;

4. glæder sig over Kommissionens støtte til åben og samarbejdsorienteret innovation, der vil 
skabe langsigtede sociale og økonomiske fordele; bifalder i denne sammenhæng 
Kommissionens engagement i udbredelsen, overførslen og udnyttelsen af 
forskningsresultater, herunder fri adgang til publikationer og data fra offentligt støttet 
forskning; opfordrer Kommissionen til at fremskaffe de nødvendige midler til at nå disse 
mål og fremhæver den rolle, som Europeana kan udfylde på dette område;

5. bifalder Kommissionens holdning, der understreger betydningen af at fremskynde 
udbygningen af højhastighedsinternet med det formål at forbedre EU-borgernes 
muligheder for at deltage i og bidrage til innovation, således at alle aktører og alle 
regioner inddrages i innovationscyklussen;

6. insisterer på behovet for at omdanne Europa til et område med akademisk ekspertise med 
større mobilitet og investering i forskning, herunder grundforskning, med det formål at 
opnå et europæisk forskningsrum og maksimere de synergier, der kan opnås via Europas 
potentiale for innovation, såvel som at minimere dobbeltarbejde på forskningsområdet;

7. gentager, at det er vigtigt at tilegne sig en kerne af grundlæggende færdigheder og et solidt 
niveau af almindelig kulturel dannelse for bedre at kunne tilpasse sig et arbejdsmiljø; 
understreger i denne forbindelse, at det er særlig vigtigt at lære sprog;

8. beklager de budgetnedskæringer inden for forskning og udvikling, der er foretaget i en 
række medlemsstater, og gentager, at det er vigtigt at sikre tilstrækkelig offentlig 
finansiering til disse områder;

9. opfordrer medlemsstaterne til at skabe klynger og forhold, der fremskynder innovation, og 
til at støtte udviklingen af stærkere partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner og 
erhvervslivet, både på nationalt og internationalt plan, og til samtidig at tage hensyn til 
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erhvervslivets behov i udarbejdelsen af studieplaner;

10. opfordrer til en koordineret indsats af statslige, lokale, regionale, nationale og EU-
myndigheder med deltagelse af alle interessehavere i gennemførelsen af initiativet 
Innovation i EU under hensyntagen til innovationens uddannelsesmæssige og kulturelle 
dimensioner;

11. finder det af afgørende betydning at oprette programmer, der er særligt beregnet til at 
fremme videnskabelig og teknologisk kultur som et af midlerne til at fremme innovation 
på alle områder;

12. finder, at det er nødvendigt at reformere den intellektuelle ejendomsret med henblik på at 
muliggøre overførsel af viden og teknologisk ekspertise og skabe rimelige vilkår for 
samarbejde, især videnskabeligt samarbejde, både inden for EU og med tredjelande;

13. fastslår princippet om netværksneutralitet og om åbne standarder som drivkræfterne i 
innovationen;

14. fremhæver betydningen af social innovation i opfyldelsen af sociale behov af alle slags og 
forbedringen af arbejdsvilkår med henblik på at fremme sundhed og adgangen til 
uddannelse og viden, kultur og sundheds- og socialydelser;

15. fremhæver den rolle, som den socialøkonomiske sektor (andelsforetagender, gensidige 
selskaber, sammenslutninger og stiftelser) spiller for den sociale innovation i kraft af, at 
den udformer og implementerer midlerne til at imødekomme de behov, der ikke tages i 
betragtning af markedet og i kraft af konventionelle former for iværksætteraktivitet;

16. fremhæver den rolle, som den sociale økonomi også spiller for lederinnovation, der sigter 
mod at sikre alle medarbejderes fulde deltagelse i selskabets beslutninger og ledelse;

17. minder om, at videregående uddannelse er det vigtigste område for udviklingen af 
innovative ideer, og fremhæver derfor betydningen af, at studieplanerne ved videregående 
uddannelser tager hensyn til samfundets og økonomiens nuværende behov;

18. glæder sig over, at Kommissionen gør en særlig indsats for at opnå balance mellem 
kønnene inden for videnskaberne, og opfordrer den til at komme med specifikke 
anbefalinger vedrørende opnåelse af målsætningen om reel ligestilling mellem kønnene så 
snart som muligt;

19. understreger den betydning, som forskning og innovation, især inden for 
samfundsvidenskab, spiller i kampen mod fattigdom og social udstødelse, f.eks. ved at 
ældre inddrages i dette aktivitetsområde, og priser initiativer som "Science against 
Poverty" og udnævnelsen af 2012 til det europæiske år for aktiv aldring; anerkender 
betydningen af, at forskningsindsatsen udmønter sig i praktiske anvendelsesmuligheder, 
varer og tjenesteydelser;

20. understreger den rolle, som udgøres af potentialet blandt lande, der ikke er medlemmer af 
EU, men samarbejder med EU inden for rammerne af østpartnerskabet, og opfordrer til, at 
disse lande inkluderes i initiativet Innovation i EU;
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21. gør opmærksom på, at en af måderne at gennemføre målsætningerne for Innovation i EU 
på er at harmonisere politikken for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og 
oprette et EU-patent.
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