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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. támogatja az „Innovatív Unió” elnevezésű kezdeményezést mint az Unió gazdasági, 
társadalmi és kulturális fejlődésének egyik alappillérét, különösen ami a befogadó 
megközelítést illeti az oktatás minden szintjén, beleértve a szakoktatást és a szakképzést 
is;

2. ösztönzi a tág értelemben vett – vagyis az eredeti ötlettől a végtermékig a folyamat 
egészét felölelő – innovációt, különös tekintettel az üzleti modellek és szolgáltatások terén 
alkalmazott innovációra, a lehető legjobban kiaknázva az európai iparágakban, valamint 
az európai gazdaság vállalkozásainak (nagyvállalatok, kkv-k, és a szociális gazdaság 
vállalkozásai és szervezetei) különböző és sokrétű formáiban és az oktatási 
intézményekben rejlő kreatív potenciált;

3. elismeri a kulturális és kreatív iparágak fontosságát az innováció tekintetében, mivel a 
tanulmányok azt bizonyítják, hogy azok a cégek, amelyek arányosan nagyobb mértékben 
használják a kulturális és kreatív iparágak szolgáltatásait, az innováció tekintetében 
jobban teljesítenek;

4. üdvözli, hogy a Bizottság támogatja a nyitott és együttműködő innovációt, amely hosszú 
távú társadalmi és gazdasági előnyökkel jár majd; ebben az összefüggésben támogatja a 
Bizottság kötelezettségvállalását a kutatási eredmények terjesztését, továbbítását és 
használatát illetően, többek között az államilag finanszírozott kutatások publikációihoz és 
adataihoz való nyílt hozzáférést; ösztönzi a Bizottságot, hogy találja meg e célok 
elérésének megfelelő módját, és hangsúlyozza azt a szerepet, amelyet Europeana játszhat 
ezen a téren;

5. támogatja a Bizottság álláspontját, amely a nagysebességű internet kiterjesztésének 
felgyorsítását fontosnak tartja, mivel az javítaná Európa polgárainak képességét arra, hogy 
tevékenyen részt vegyenek az innovációban, valamennyi szereplőt és minden régiót 
bevonva ezzel az innovációs ciklusba;

6. kitart amellett, hogy az Európai Kutatási Térség kialakítása, az európai innovációs 
potenciál által nyújtott szinergiák maximalizálása, valamint a kutatás területén a 
párhuzamos munkavégzés elkerülése céljából Európát a tudományos kiválóság térségévé 
kell tenni, ahol nagyobb a mobilitás és a sokszínűség, és több a kutatási célú beruházás, 
beleértve az alapkutatást;

7. megismétli annak fontosságát, hogy az emberek megszerezzék az alapkompetenciákat és 
az általános műveltség megfelelő szintjét, ezáltal jobban alkalmazkodva a 
munkakörülményekhez; hangsúlyozza, hogy ebben a tekintetben a nyelvtanulás különösen 
fontos;

8. sajnálatosnak tartja, hogy több tagállam csökkentette a kutatásra és az oktatásra fordított 
keretet, és megismétli, mennyire fontos e területeken megfelelő közfinanszírozást 
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biztosítani;

9. felszólítja a tagállamokat, hogy teremtsenek olyan klasztereket és feltételeket, amelyek 
mellett az innováció felgyorsul, valamint hogy nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt 
támogassák az oktatási intézmények és az üzleti világ közötti partnerségek erősítését, a 
tantervek kidolgozása során figyelembe véve a vállalatok igényeit;

10. összehangolt erőfeszítést sürget a kormányzás valamennyi – helyi, regionális, nemzeti és 
európai – szintjén, valamennyi érdekelt féllel együtt, az „Innovatív Unió” megvalósítása 
érdekében, figyelembe véve az innováció oktatási és kulturális vonatkozásait;

11. úgy véli, létfontosságú az olyan programok létrehozása, amelyek az innováció valamennyi 
területen történő támogatását célzó intézkedések részeként kifejezetten előmozdítják a 
tudományos és technológiai kultúrát;

12. úgy véli, hogy a szellemitulajdon-jogok reformja szükséges a tudás és technológiai 
szakértelem továbbításához és az Unión belüli, valamint harmadik országokkal történő 
együttműködés, különösen a tudományos együttműködés tisztességes feltételeinek 
létrehozásához;

13. állítja, hogy az internetsemlegesség és a nyílt szabványok elve az innováció 
mozgatórugói;

14. hangsúlyozza a társadalmi innováció jelentőségét a különböző típusú társadalmi 
szükségletek kielégítésében és a munkakörülmények javításában, az egészség 
előmozdítása, valamint az oktatáshoz és a tudáshoz, a kultúrához, továbbá az 
egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése érdekében;

15.  hangsúlyozza a szociális gazdasági ágazat (szövetkezetek, kölcsönös önsegélyező 
társaságok, egyesületek és alapítványok) szerepét a társadalmi innovációban azon 
eszközök kidolgozása és végrehajtása révén, amelyek olyan szükségletek kielégítésére 
irányulnak, amelyeket a piac és a vállalkozás hagyományos formái nem vesznek 
figyelembe;

16. hangsúlyozza a szociális gazdaság szerepét az vezetés megújításában, amelynek célja, 
hogy egy vállalat valamennyi alkalmazottja részt vegyen a vállalatot érintő döntések 
meghozatalában és az irányításban;

17. emlékeztet arra, hogy a felsőoktatás az innovatív ötletek kidolgozásának legfontosabb 
területe, és hangsúlyozza, mennyire fontos, hogy a felsőoktatási tanulmányi programok 
figyelembe vegyék a társadalom és a gazdaság aktuális szükségleteit;

18. üdvözli, hogy a Bizottság kiemelt figyelmet fordít a nemek közötti arány 
kiegyensúlyozottságára a tudományokban, és arra szólítja fel, hogy tegyen konkrét 
ajánlásokat arra vonatkozóan, hogyan lehetne minél előbb eljutni a nemek közötti valódi 
egyenlőséghez;

19. hangsúlyozza a kutatás és az innováció szerepének jelentőségét, különösen a 
társadalomtudományok területén – a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelemben, például az idősebbeknek e tevékenységi területre való bevonásával –, és 
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nagyra becsüli az olyan kezdeményezéseket, mint amilyen a „Tudomány a szegénység 
ellen”, valamint azt, hogy 2012 az aktív időskor európai éve lesz; elismeri annak 
fontosságát, hogy a kutatásokból konkrét alkalmazások, termékek és szolgáltatások 
jöjjenek létre;

20. hangsúlyozza az olyan országok innovatív potenciáljának szerepét, amelyek nem tagjai az 
Uniónak, de amelyek a keleti partnerség keretében együttműködnek az EU-val, és arra 
szólít fel, hogy ezeket az országokat vonják be az „Innovatív Unió” elnevezésű 
kezdeményezésbe;

21. rámutat, hogy az Innovatív Unió célkitűzései végrehajtásának egyik módja a 
szellemitulajdon-jogok védelmi politikájának harmonizálása, és az európai szabadalom 
létrehozása.
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