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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palaiko iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“ kaip pagrindinį ekonominio, socialinio ir kultūrinio 
ES vystymosi ramstį, ypač kalbant apie visų lygių integracinį švietimą, įskaitant profesinį 
rengimą ir mokymą;

2. skatina inovaciją kaip plačią sąvoką, apimančią visą procesą nuo pirminės idėjos iki 
galutinio produkto, ypač turint omenyje verslo modelių ir paslaugų inovaciją ir viso 
Europos pramonės ir Europos ekonomikos, kuri turi daug ir įvairių verslumo formų 
(didelės įmonės, MVĮ, socialinės ekonomikos įmonės ir organizacijos), ir švietimo 
institucijų kūrybinio potencialo išnaudojimą;

3. pripažįsta kultūros ir kūrybinės pramonės svarbą inovacijų srityje, kadangi moksliniais 
tyrimais įrodyta, kad įmonės, kurios proporcingai daugiau naudojasi kultūros ir kūrybine 
pramone, yra daug pažangesnės inovacijų srityje;

4. palankiai vertina Komisijos siekį remti atviras ir bendras inovacijas, kurios duos ilgalaikę 
socialinę ir ekonominę naudą siekiant; atsižvelgdamas į tai džiaugiasi, kad Komisija 
įsipareigojo platinti, perduoti ir naudoti mokslinių tyrimų rezultatus, taip pat sudaryti 
atvirą prieigą prie leidinių ir viešai finansuojamų mokslinių tyrimų duomenų; ragina 
Komisiją surasti būtinas priemones užtikrinti, kad šie tikslai bus pasiekti ir pabrėžia, kad 
Europeana programa galėtų šioje srityje taip pat turėti savo vaidmenį;

5. teigiamai vertina Komisijos poziciją pabrėžti, jog labai svarbu plėtoti spartųjį internetą 
siekiant Europos piliečiams suteikti daugiau galimybių dalyvauti kuriant ir įgyvendinant 
inovacijas ir prisidėti prie jų, taip pat į inovacijų ciklą įtraukti visus subjektus ir visus 
regionus;

6. pabrėžia, kad reikia Europą paversti akademinio meistriškumo vieta, kurioje būtų daugiau 
judumo, įvairovės ir investicijų mokslinių tyrimų, įskaitant bazinių tyrimų, tikslais 
siekiant sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę ir stiprinant Europos inovacijų potencialo 
teikiamas sąveikas bei mažinant pastangų dubliavimą mokslinių tyrimų srityje;

7. dar kartą pakartoja, kad siekiant užtikrinti prisitaikymą prie darbo aplinkos labai svarbu 
įgyti pagrindinius gebėjimus ir gerą bendrųjų žinių lygį; pabrėžia, kad atsižvelgiant į tai 
ypač svarbu mokytis kalbų;

8. apgailestauja dėl, kad kai kuriose valstybėse narėse sumažintas mokslinių tyrimų ir 
švietimo biudžetas, ir pakartoja, kad labai svarbu teikti tinkamą šių sričių valstybės 
finansavimą;

9. ragina valstybes nares steigti grupes ir sudaryti sąlygas, kuriomis būtų skatinamos 
inovacijos, ir remti mokslo įstaigų ir verslo pasaulio tvirtesnių partnerysčių plėtrą 
nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu; taip pat atsižvelgti į verslo poreikius, sudarant 
programas;
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10. ragina visais valdymo lygmenimis: vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos, kartu su 
visais suinteresuotaisiais dalyviais, įgyvendinti „Inovacijų sąjungą“ atsižvelgiant į 
inovacijų švietimo ir kultūros aspektus;

11. mano, kad visose srityse įgyvendinant inovacijų skatinimo priemones ypač svarbu taikyti 
programas, kurios būtų skirtos mokslo ir technologijų kultūrai skatinti;

12. mano, kad intelektinės nuosavybės teisių (INT) reforma būtina siekiant sudaryti galimybę 
perduoti žinias ir mokslo bei technologijų žinias, taip pat nustatyti sąžiningas 
bendradarbiavimo, ypač mokslinio bendradarbiavimo, sąlygas ES viduje ir su trečiosiomis 
šalimis;

13. patvirtina, kad tinklo neutralumo principas ir atviri standartai skatina inovacijas;

14. pabrėžia socialinių inovacijų svarbą siekiant patenkinti įvairius socialinius poreikius ir 
pagerinti darbo sąlygas, taip pat gerinti sveikatinimą ir galimybes gauti žinias bei 
švietimą, kultūrą ir sveikatos priežiūros bei socialines paslaugas;

15. pabrėžia, kad socialinis ekonominis sektorius (kooperatyvai, bendrosios įmonės, 
asociacijos ir fondai) atlieka ypač svarbų vaidmenį socialinių inovacijų srityje, kadangi šis 
sektorius rengia ir įgyvendina priemones patenkinti tuos poreikius, į kuriuos neatsižvelgia 
rinka ir įprastinės verslo formos;

16. pabrėžia, kad socialinė ekonomika taip pat atlieka svarbų vaidmenį vadybos inovacijų 
srityje, siekdama visiško visų darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus įmonės vardu 
arba ją valdant;

17. primena, kad aukštasis išsilavinimas – ypač svarbi sritis, kurioje atsiranda pažangios 
idėjos, taigi pabrėžia, kad labai svarbu, jog aukštojo mokslo studijų programose būtų 
atsižvelgiama į šiuolaikinius visuomenės ir ekonomikos poreikius;

18. džiaugiasi, kad Komisija skyrė ypatingą dėmesį, siekdama didesnės lyčių lygybės moksle, 
ir ragina Komisiją pateikti konkrečias rekomendacijas siekiant kuo greičiau įgyvendinti 
tikros lyčių lygybės tikslą;

19. pabrėžia mokslinių tyrimų ir inovacijų vaidmens svarbą, ypač socialinių mokslų srityje, 
kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi, pavyzdžiui, į šią veiklos sritį įtraukiant 
pagyvenusius asmenis, ir džiaugiasi tokiomis iniciatyvomis, kaip „Mokslas prieš skurdą“ 
ir tuo, kad 2012 m. paskelbti Europos aktyvaus senėjimo metais; pripažįsta, kad svarbu 
mokslinių tyrimų pasiekimus pritaikyti praktiškai, panaudoti gaminant produktus ir 
teikiant paslaugas;

20. pabrėžia, kad labai svarbus šalių, kurios nėra ES narės, bet kurios bendradarbiauja su ES 
pagal Rytų partnerystės programą, inovacijų potencialas, ir ragina įtraukti šias šalis į 
iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“;

21. atkreipia dėmesį į tai, kad vienas iš būdų siekiant įgyvendinti iniciatyvos „Inovacijų 
sąjunga“ tikslus yra suderinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugos politiką ir sukurti 
Europos patentą.
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