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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. steunt de Innovatie-Unie als een essentiële pijler van de economische, sociale en culturele 
ontwikkeling in de EU, met name voor wat betreft integratiegericht onderwijs op ieder 
niveau, o.m. beroepsonderwijs en –opleiding;

2. moedigt innovatie aan als breed concept dat het gehele proces omvat van oorspronkelijk 
idee tot eindproduct, met name voor wat betreft innovatie in bedrijfsmodellen en diensten, 
en volledige gebruikmaking van het creatief potentieel van de Europese industrie en de 
Europese economie in al hun pluriformiteit en hun verschillende ondernemingsvormen 
(grote ondernemingen, KMO's, ondernemingen en organisaties van de sociale economie) 
en onderwijsinstellingen;

3. erkent het belang van de culturele en creatieve sector in de context van innovatie, 
aangezien uit studies blijkt dat bedrijven die naar verhouding meer gebruikmaken van de 
diensten van de culturele en creatieve sector qua innovatie aanzienlijk beter presteren;

4. is verheugd over de steun van de Commissie voor open en op samenwerking gebaseerde 
innovatie ten dienste van de economische en sociale voordelen op lange termijn; juicht in 
dit verband de inzet van de Commissie voor de verspreiding, de overdracht en het gebruik 
van onderzoekresultaten toe, met name de vrije toegang tot de publicaties en gegevens die 
afkomstig zijn van door de overheid gefinancierd onderzoek; spoort de Commissie aan tot 
het vinden van de nodige middelen om die doelen te bereiken en benadrukt de rol die 
Europeana op dit gebied kan spelen;

5. schaart zich achter het standpunt van de Commissie waarin het belang van de versnelde 
aanleg van breedbandinternet wordt onderstreept teneinde de mogelijkheid voor de 
Europese burgers om deel te nemen en bij te dragen aan innovatie zodanig te versterken 
dat alle actoren en alle regio's bij de innovatiecyclus worden betrokken;

6. wijst met klem op de noodzaak Europa om te vormen tot een zone van academische 
uitmuntendheid, waar meer mobiliteit en diversiteit heersen en waar meer wordt 
geïnvesteerd in onderzoek, met inbegrip van fundamenteel onderzoek, met als doel om 
een Europese onderzoeksruimte tot stand te brengen, de synergie die het Europese 
innovatiepotentieel biedt zoveel mogelijk te benutten en overlappingen op 
onderzoeksgebied zoveel mogelijk te vermijden;

7. herinnert eraan hoe belangrijk de verwerving van een aantal basisvaardigheden en een 
goed algemeen ontwikkelingsniveau is voor een betere aanpassing aan de werkomgeving; 
onderstreept dat het leren van talen in dit verband van bijzonder belang is;

8. betreurt de bezuinigingen op de begrotingen voor onderzoek en onderwijs in verschillende 
lidstaten, en herinnert aan het belang van voldoende overheidsfinanciering op deze 
terreinen;
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9. verzoekt de lidstaten clusters en voorwaarden te creëren waarmee de innovatie bespoedigd 
wordt en de ontwikkeling van sterkere samenwerkingsverbanden tussen 
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven zowel nationaal als internationaal te steunen, en 
bij het opstellen van leerplannen ook rekening te houden met de behoeften van het 
bedrijfsleven;

10. dringt aan op gecoördineerde maatregelen op ieder bestuursniveau (plaatselijk, regionaal, 
nationaal en Europees), met deelname van alle belanghebbende partijen, om de Innovatie-
Unie ten uitvoer te leggen, en rekening te houden met de onderwijstechnische en culturele 
dimensie van innovatie;

11. is van mening dat het opzetten van programma's ter bevordering van de wetenschappelijke 
en technologische cultuur absoluut noodzakelijk is in het kader van de bevordering van 
innovatie op alle terreinen;

12. is van mening dat hervorming van de intellectuele-eigendomsrechten (IER's) noodzakelijk 
is om de overdracht van kennis en technologische knowhow mogelijk te maken en eerlijke 
voorwaarden te scheppen voor met name de wetenschappelijke samenwerking binnen de 
EU en met derde landen;

13. bevestigt het beginsel van netneutraliteit en open normen als drijvende kracht achter 
innovatie;

14. wijst op de betekenis van sociale innovatie om tegemoet te komen aan alle soorten 
maatschappelijke behoeften en aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden, met het 
oog op de bevordering van de gezondheid en de toegang tot onderwijs en kennis, cultuur 
en gezondheids- en sociale diensten;

15.  onderstreept de rol die de sociale economie (coöperaties, onderlinge maatschappijen, 
verenigingen en stichtingen) speelt op het gebied van maatschappelijke innovatie, door het 
uitwerken en uitvoeren van middelen en instrumenten om te voorzien in behoeften die niet 
door de markt en conventionele vormen van ondernemen in aanmerking worden genomen; 

16. onderstreept eveneens de rol van de sociale economie bij de innovatie op het gebied van 
management die zich richt op de volledige deelname van alle werknemers aan de 
besluitvorming en de leiding van ondernemingen;

17. herinnert eraan dat het hoger onderwijs het belangrijkste terrein is voor de ontwikkeling 
van innoverende ideeën en benadrukt dan ook dat het van belang is dat studieprogramma’s 
in het hoger onderwijs rekening houden met de hedendaagse behoeften van de 
samenleving en de economie;

18. is verheugd dat de Commissie speciaal aandacht besteedt aan een evenwichtigere 
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in wetenschappelijke beroepen en verzoekt 
haar concrete aanbevelingen te doen om zo spoedig mogelijk werkelijke gelijkheid tot 
stand te brengen;

19. wijst op het belang van de rol die onderzoek en innovatie, met name op het gebied van 
sociale wetenschappen, spelen bij de bestrijding van armoede en maatschappelijke 
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uitsluiting, bijvoorbeeld door ouderen bij dit activiteitengebied te betrekken, en spreekt 
zijn waardering uit voor initiatieven zoals Wetenschap tegen Armoede en het uitroepen 
van 2012 tot Europees Jaar voor actief ouder worden; erkent hoe belangrijk het is 
onderzoeksinspanningen te vertalen in praktische toepassingen, producten en diensten.

20. benadrukt de rol van het innovatiepotentieel van landen die geen lid zijn van de EU, maar 
die met de EU samenwerken in het kader van het oostelijk partnerschap en dringt erop aan 
dat deze landen in het initiatief "Innovatie-Unie" worden opgenomen;

21. wijst erop dat het harmoniseren van het beleid inzake de bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten en het creëren van een Europees octrooi een van de manieren is om de 
doelstellingen van de Innovatie-Unie te verwezenlijken.
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