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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. podporuje iniciatívu Únie inovácií ako kľúčový pilier hospodárskeho, sociálneho a 
kultúrneho rozvoja v EÚ, najmä pokiaľ ide o integračnú politiku vzdelávania na všetkých 
úrovniach, vrátane odborného vzdelávania a prípravy;

2. podporuje inováciu ako všeobecný pojem, ktorý zahŕňa celý proces od prvotnej myšlienky 
až po konečný výrobok, najmä pokiaľ ide o inováciu obchodných modelov a služieb a o 
plné využitie tvorivého potenciálu európskeho priemyslu, ako aj európskeho 
hospodárstva, v jeho mnohých a rôznorodých formách podnikania (veľké spoločnosti, 
MSP, podniky a organizácie sociálneho hospodárstva) a vo vzdelávacích inštitúciách;

3. uznáva význam kultúrneho a kreatívneho priemyslu v kontexte inovácie, pretože štúdie 
potvrdzujú, že podniky, ktoré proporcionálne viac využívajú služby kultúrneho 
a kreatívneho priemyslu, sú podstatne výkonnejšie v oblasti inovácie;

4. víta podporu Komisie otvorenej inovácii založenej na spolupráci, ktorej výsledkom budú 
dlhodobé sociálne a hospodárske prínosy; víta v tejto súvislosti odhodlanie Komisie šíriť, 
prenášať a využívať výsledky výskumu, vrátane zabezpečenia voľného prístupu k 
publikáciám a údajom z výskumu financovaného z verejných zdrojov; podporuje Komisiu 
v hľadaní nevyhnutných prostriedkov na dosiahnutie týchto cieľov a podčiarkuje úlohu, 
ktorú môže v tejto oblasti zohrávať internetový portál európskeho kultúrneho dedičstva 
Europeana;

5. schvaľuje stanovisko Komisie, ktoré zdôrazňuje význam zrýchlenia zavádzania 
vysokorýchlostného internetu s cieľom rozšíriť možnosti európskych občanov 
zúčastňovať sa na inovácii a prispievať k nej, aby sa do inovačného cyklu zapojili všetky 
subjekty a všetky regióny;

6. trvá na tom, že je potrebné premeniť Európu na oblasť akademickej excelentnosti s väčšou 
mobilitou, rôznorodosťou a vyššími investíciami do výskumu vrátane základného 
výskumu, s cieľom vybudovať európsky výskumný priestor a maximalizovať synergie 
ponúkané inovačným potenciálom Európy a zároveň minimalizovať zdvojovanie úsilia v 
oblasti výskumu;

7. opätovne zdôrazňuje, že je dôležité získať bázu základných odborných spôsobilostí a 
dosiahnuť adekvátnu úroveň v oblasti všeobecnej kultúry s cieľom zabezpečiť lepšiu 
prispôsobivosť pracovnému prostrediu; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti je mimoriadne 
dôležité štúdium jazykov;

8. vyjadruje poľutovanie nad znížením rozpočtu v oblasti výskumu a vzdelávania v 
niektorých členských krajinách a opätovne zdôrazňuje význam poskytovania primeraného 
financovania z verejných zdrojov v tejto oblasti;

9. vyzýva členské štáty, aby vytvárali zoskupenia a podmienky na urýchlenie inovácií, aby 



PE454.379v02-00 4/6 AD\858601SK.doc

SK

podporili rozvoj užších partnerstiev medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi na 
vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni a aby pri vypracovaní učebných osnov zohľadňovali 
aj záujmy podnikov;

10. vyzýva vyvinúť koordinované úsilie na všetkých úrovniach štátnej správy od miestnej cez 
regionálnu a celoštátnu až po európsku a spolu so všetkými zainteresovanými stranami 
dosiahnuť vznik Únie inovácií s prihliadnutím na vzdelávacie a kultúrne dimenzie
inovácií;

11. domnieva sa, že v rámci opatrení na podporu inovácií vo všetkých oblastiach je 
nevyhnutné vytvoriť programy osobitne určené na podporu vedeckej a technologickej 
kultúry;

12. domnieva sa, že je potrebná reforma práv duševného vlastníctva, aby sa umožnil prenos 
vedomostí a technického know-how a stanovili sa spravodlivé podmienky na spoluprácu, 
predovšetkým vedeckú spoluprácu, v rámci EÚ a s tretími krajinami;

13. potvrdzuje zásadu neutrality siete a otvorených štandardov ako hnacej sily inovácie;

14. vyzdvihuje význam sociálnych inovácií pri uspokojovaní sociálnych potrieb každého 
druhu a zlepšovaní pracovných podmienok v záujme podpory zdravia a prístupu 
k vzdelávaniu a vedomostiam, kultúre a zdravotníckym a sociálnym službám;

15. zdôrazňuje úlohu, ktorú zohráva sektor sociálneho hospodárstva (družstvá, podielové 
fondy, združenia a nadácie) v oblasti sociálnych inovácií tým, že navrhuje a uvádza do 
používania prostriedky na plnenie potrieb, ktoré sú opomenuté na trhu a v rámci 
konvenčných foriem podnikania;

16. zdôrazňuje tiež úlohu sociálneho hospodárstva v oblasti manažérskych inovácií, ktoré sú 
zamerané na dosiahnutie plného zapojenia všetkých zamestnancov do rozhodovania 
a riadenia podniku;

17. pripomína, že vysokoškolské vzdelávanie je najdôležitejšou oblasťou rozvoja 
inovatívnych nápadov, a preto zdôrazňuje, že je potrebné, aby študijné programy v rámci 
vysokoškolského vzdelávania zohľadňovali aktuálne potreby spoločnosti a hospodárstva;

18. víta osobitnú pozornosť, ktorú Komisia venuje dosiahnutiu vyváženejšieho rodového 
zastúpenia v oblasti vedy, a vyzýva ju, aby čo najskôr vypracovala osobitné odporúčania 
na dosiahnutie skutočnej rodovej rovnosti;

19. zdôrazňuje význam úlohy výskumu a inovácií, najmä v oblasti spoločenských vied, v boji 
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu napr. začlenením starších ľudí do tejto oblasti 
činnosti, a vyzdvihuje iniciatívy, akou je „veda proti chudobe“ a vyhlásenie roku 2012 za 
európsky rok aktívneho starnutia; uznáva, že je dôležité zamerať úsilie vo výskume na 
praktické aplikácie, výrobky a služby;

20. zdôrazňuje úlohu inovačného potenciálu krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, ale spolupracujú 
s EÚ v rámci východného partnerstva, a žiada, aby tieto krajiny boli zahrnuté do iniciatívy 
Únia inovácií;
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21. poukazuje na to, že jedným zo spôsobov splnenia cieľov iniciatívy Únia inovácií je 
harmonizácia ochrannej politiky práv duševného vlastníctva a vytvorenie európskeho 
patentu.
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