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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. puoltaa innovaatiounionia koskevaa aloitetta EU:n taloudellisen, sosiaalisen ja 
kulttuurisen kehityksen keskeisenä pilarina, erityisesti mitä tulee osallistavaan 
koulutukseen kaikilla tasoilla, myös ammatillisessa koulutuksessa;

2. kannattaa innovointia laajana käsitteenä, joka kattaa koko prosessin alkuperäisestä ideasta 
lopputuotteeseen, erityisesti liiketoimintamalleihin ja palveluihin liittyvää innovointia ja 
Euroopan teollisuudenalojen ja koko monimuotoisen talouden eri yritysmuotojen 
(suuryritykset, pk-yritykset, yhteisötalouden yritykset ja järjestöt) ja oppilaitosten luovien 
voimavarojen täysimittaista hyödyntämistä;

3. tunnustaa kulttuurialan ja luovien alojen merkityksen innovoinnissa, sillä tutkimukset 
osoittavat, että kulttuurialan ja luovan alan palveluita suhteellisesti eniten hyödyntävät 
yritykset ovat huomattavasti parempia innovoinnissa;

4. panee tyytyväisenä merkille komission tuen avoimelle ja yhteistoiminnalliselle 
innovoinnille, joka tuo pitkän aikavälin sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä; kannattaa tässä 
yhteydessä komission sitoutumista tutkimustulosten levittämiseen, siirtämiseen ja 
käyttöön muun muassa asettamalla julkisesti rahoitetusta tutkimuksesta saatavat julkaisut 
ja tiedot yleisesti saataville; kannustaa komissiota löytämään näiden tavoitteiden 
saavuttamiseen tarvittavat välineet ja korostaa, että Europeana-hanke voi olla tällä alalla 
merkittävässä asemassa;

5. asettuu tukemaan komission kantaa ja korostaa, että on tärkeää vauhdittaa nopeiden 
internetyhteyksien leviämistä, jotta vahvistetaan unionin kansalaisten valmiuksia 
osallistua ja antaa panoksensa innovointiin liittämällä kaikki toimijat ja alueet osaksi 
innovaatioketjua;

6. pitää välttämättömänä, että Euroopasta tehdään akateemisen huippuosaamisen alue, jossa 
liikkuvuutta, monimuotoisuutta ja investointeja tutkimuksen, myös perustutkimuksen, 
edistämiseksi lisätään, tavoitteena eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttaminen ja 
Euroopan innovointivoimavarojen tarjoamien synergioiden maksimointi sekä toiminnan 
päällekkäisyyksien minimointi tutkimuksessa;

7. muistuttaa, että on tärkeää hankkia vankat perustaidot ja hyvä yleissivistys, jotta ihmiset 
voivat paremmin sopeutua työympäristöönsä; korostaa, että tässä kielten oppiminen on 
erityisen keskeisessä asemassa;

8. pitää valitettavana tutkimukseen ja koulutukseen useissa jäsenvaltiossa tehtyjä 
budjettileikkauksia ja muistuttaa, että näillä aloilla tarvitaan riittävästi julkista rahoitusta;

9. kehottaa jäsenvaltioita luomaan innovointia edistäviä klustereita ja olosuhteita sekä 
tukemaan vahvempien kumppanuuksien kehittämistä oppilaitosten ja liike-elämän välillä 
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sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja samalla ottamaan huomioon yritysten tarpeet 
opetussuunnitelmia kehitettäessä;

10. kehottaa työskentelemään koordinoidusti kaikilla hallinnon tasoilla, niin paikallis- ja 
aluehallinnon kuin kansallisen ja Euroopan unionin hallinnon tasolla, ja niin, että kaikki 
sidosryhmät osallistuvat tähän työhön, jotta innovaatiounioni voidaan toteuttaa, ja 
ottamaan huomioon innovoinnin koulutus- ja kulttuuriulottuvuudet;

11. katsoo, että tiede- ja teknologiakulttuuria suosivien ohjelmien perustaminen on 
välttämätöntä innovoinnin edistämiseksi kaikilla aloilla;

12. katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksien uudistus on tarpeen osaamisen ja teknisen 
asiantuntemuksen siirtämiseksi ja tasapuolisten edellytysten luomiseksi erityisesti 
tieteelliselle yhteistyölle EU:ssa ja kolmansien maiden kanssa;

13. katsoo, että verkon puolueettomuuden periaate ja avoimet standardit ovat innovoinnin 
voimanlähteitä;

14. korostaa sosiaalisen innovoinnin merkitystä kaikenlaisten sosiaalisten tarpeiden 
täyttämisessä ja työolojen parantamisessa terveyden, koulutuksen ja osaamisen, kulttuurin 
sekä terveydenhuollon ja sosiaalisten palveluiden saatavuuden edistämiseksi;

15.  korostaa yhteisötalouden toimijoiden (osuuskuntien, keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten 
ja säätiöiden) roolia sosiaalisessa innovoinnissa, sillä ne kehittävät ja toteuttavat keinoja 
sellaisiin tarpeisiin vastaamiseksi, joita eivät markkinat eivätkä tavanomaisen 
yritystoiminnan muodot ole havainneet;

16. korostaa yhteisötalouden roolia myös innovatiivisessa johtamisessa, joka tähtää kaikkien 
työntekijöiden täysipainoiseen ja kokonaisvaltaiseen osallistumiseen päätöksentekoon ja 
yritysten johtamiseen;

17. muistuttaa, että korkeakoulutus on keskeisessä asemassa innovatiivisten ideoiden 
kehittämisessä ja korostaa, että korkeakoulujen opinto-ohjelmissa on otettava huomioon 
yhteiskunnan ja talouden nykytarpeet;

18. panee tyytyväisenä merkille, että komissio kiinnittää erityistä huolta naisten ja miesten 
tasa-arvoisempaan edustukseen tieteellisissä ammateissa, ja pyytää laatimaan 
konkreettisia suosituksia, jotta todellisen tasa-arvon tavoite saavutettaisiin 
mahdollisimman pian;

19. korostaa tutkimuksen ja innovoinnin tärkeää tehtävää köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumisessa, erityisesti yhteiskuntatieteiden alalla, esimerkiksi ottamalla 
ikääntyneet ihmiset mukaan tähän toiminta-alaan, ja antaa kiitoksensa sellaisille aloitteille 
kuten vuoden 2012 nimeäminen aktiivisen ikääntymisen eurooppalaiseksi teemavuodeksi 
ja "Tiede köyhyyttä vastaan"; tunnustaa, että on tärkeää muuntaa tutkimustulokset 
käytännön sovelluksiksi, tuotteiksi ja palveluiksi;

20. korostaa EU:n kanssa itäisen kumppanuuden puitteissa yhteistyötä tekevien unionin 
ulkopuolisten valtioiden innovaatiopotentiaalia ja kehottaa ottamaan kyseiset valtiot 
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mukaan innovaatiounionialoitteeseen;

21. panee merkille, että yksi tapa saavuttaa innovaatiounionin tavoitteet on yhdenmukaistaa 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojelupolitiikka ja luoda eurooppalainen patentti.
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