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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. popiera inicjatywę „Unia innowacji” będącą głównym elementem gospodarczego, 
społecznego i kulturalnego rozwoju w UE, zwłaszcza jeśli chodzi o edukację integracyjną 
na wszystkich poziomach, w tym kształcenie i szkolenie zawodowe;

2. wspiera innowację jako szerokie pojęcie obejmujące cały proces od pierwotnego pomysłu 
do produktu końcowego, w szczególności w odniesieniu do innowacyjności w modelach 
biznesowych i w usługach, przy pełnym wykorzystaniu kreatywnego potencjału 
europejskiego przemysłu, europejskiej gospodarki z jej licznymi i rozmaitymi formami 
przedsiębiorczości (duże przedsiębiorstwa, MŚP, przedsiębiorstwa i organizacje 
gospodarki społecznej), a także instytucji edukacyjnych;

3. docenia znaczenie branży kulturalnej i kreatywnej w kontekście innowacji ze względu na 
to, że z badań wynika, iż przedsiębiorstwa, które w proporcjonalnie większym stopniu 
korzystają z usług branży kulturalnej i kreatywnej, osiągają znacznie lepsze wyniki w 
zakresie innowacji;

4. z zadowoleniem przyjmuje wspieranie przez Komisję otwartego nowatorstwa, gotowego 
do współpracy w służbie długotrwałego postępu gospodarczego i społecznego; popiera w 
tym względzie zobowiązanie Komisji do upowszechniania, przekazywania i optymalizacji 
wyników badań, w szczególności dzięki wolnemu dostępowi do publikacji i do danych, 
których źródłem są publiczne badania naukowe; zachęca Komisję do znalezienia 
niezbędnych środków, aby osiągnąć te cele oraz podkreśla rolę, jaką może w tym 
względzie odegrać Europeana;

5. popiera stanowisko Komisji podkreślające znaczenie przyspieszenia rozwoju Internetu 
szerokopasmowego w celu zwiększenia zdolności obywateli europejskich do udziału w 
innowacyjności i ich wkładu w nią, tak aby w proces innowacji włączyć wszystkie 
podmioty i regiony;

6. nalega na konieczność przekształcenia Europy w obszar doskonałości akademickiej 
umożliwiający większą mobilność, różnorodność i inwestycje na rzecz badań naukowych, 
włącznie z badaniami podstawowymi, w celu ustanowienia europejskiej przestrzeni 
badawczej i zwiększenia synergii potencjału innowacyjnego Europy, jak również 
ograniczenia powielania wysiłków w zakresie badań;

7. przypomina znaczenie zdobycia podstawowych umiejętności i solidnej wiedzy ogólnej dla 
lepszego przystosowania się w środowisku zawodowym; podkreśla, że uczenie się 
języków obcych nabiera w tym kontekście szczególnego znaczenia;

8. ubolewa nad dokonywanymi w wielu państwach członkowskich cięciami budżetowymi 
dotyczącymi dziedziny badań naukowych i edukacji oraz przypomina o roli dostatecznych 
dotacji publicznych w tych dziedzinach;
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9. wzywa państwa członkowskie do tworzenia klastrów i zapewniania warunków, w których 
innowacyjność ulega przyspieszeniu, oraz do wspierania rozwoju ściślejszej współpracy 
partnerskiej między instytucjami edukacyjnymi a światem biznesu, zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i międzynarodowym, przy jednoczesnym uwzględnianiu potrzeb 
przedsiębiorstw przy opracowywaniu programów nauczania;

10. wzywa do koordynacji starań na wszystkich szczeblach władzy – lokalnym, regionalnym, 
krajowym i europejskim – z udziałem wszystkich zainteresowanych stron celem 
wdrożenia inicjatywy „Unia innowacji”, przy uwzględnieniu edukacyjnego i kulturowego 
wymiaru innowacji;

11. uważa, że niezbędne jest tworzenie programów mających na celu sprzyjanie kulturze 
naukowej i technologicznej, szczególnie w ramach promowania innowacji we wszystkich 
dziedzinach;

12. uważa, że konieczna jest reforma praw własności intelektualnej w celu umożliwienia 
transferu wiedzy i fachowej wiedzy technologicznej oraz w celu stworzenia równych 
warunków współpracy, zwłaszcza naukowej, w obrębie UE oraz współpracy z krajami 
trzecimi;

13. potwierdza zasadę neutralności sieci i otwartych standardów jako siłę napędową 
innowacji;

14. podkreśla znaczenie innowacji społecznej dla zaspokajania społecznych potrzeb różnego 
rodzaju i poprawy warunków pracy w celu sprzyjania ochronie zdrowia, dostępowi do 
edukacji i do wiedzy, do kultury oraz do usług zdrowotnych i społecznych;

15.  podkreśla rolę, jaką odgrywa sektor gospodarki społecznej (spółdzielnie, towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenia i fundacje) w zakresie innowacji społecznej, 
opracowując i wdrażając środki mające na celu zaspokojenie potrzeb, których nie 
uwzględnia rynek ani tradycyjne formy przedsiębiorczości;

16. podkreśla rolę, jaką gospodarka społeczna odgrywa również w zakresie innowacji w 
zarządzaniu, zmierzającej do osiągnięcia pełnego uczestnictwa wszystkich pracowników 
w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu przedsiębiorstwem;

17. przypomina, że szkolnictwo wyższe jest dziedziną najbardziej sprzyjającą rozwojowi 
nowatorskich idei, i w związku z tym podkreśla, że ważne jest, by programy studiów 
wyższych uwzględniały bieżące potrzeby społeczeństwa i gospodarki;

18. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że Komisja zwraca szczególną uwagę na bardziej 
zrównoważoną reprezentację kobiet i mężczyzn w dyscyplinach naukowych, oraz zachęca 
ją do wydania konkretnych zaleceń zmierzających do jak najszybszej realizacji celu, 
jakim jest rzeczywista równość w tym względzie;

19. podkreśla znaczenie roli badań i innowacji, zwłaszcza w obszarze nauk społecznych, dla 
walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym na przykład poprzez włączenie w ten 
obszar działalności osób starzejących się oraz z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy takie 
jak ustanowienie roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywnego Starzenia czy „Nauka 
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przeciwko ubóstwu”; uznaje znaczenie skierowania wysiłków badawczych ku 
praktycznym zastosowaniom, produktom i usługom;

20. podkreśla rolę potencjału innowacyjnego państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej, a współpracujących z Unią Europejską w ramach Partnerstwa Wschodniego 
oraz zachęca do włączenia tych państw do inicjatywy „Unia innowacji”;

21. zwraca uwagę, że jednym ze sposobów wdrożenia celów Unii innowacji jest ujednolicenie 
polityki ochrony praw własności intelektualnej i stworzenie patentu europejskiego.



PE454.379v02-00 6/6 AD\858601PL.doc

PL

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia 3.3.2011

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

21
0
0

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Maria Badia i Cutchet, Piotr Borys, Silvia Costa, Mary Honeyball, 
Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, 
Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marietje Schaake, Timo Soini, Emil 
Stoyanov, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

Ivo Belet, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou, Hella Ranner, Mitro 
Repo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska


