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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. podpira pobudo za Unijo inovacij kot temeljni steber gospodarskega, družbenega in 
kulturnega razvoja v EU, zlasti za vključujoče izobraževanje na vseh ravneh, tudi 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja;

2. spodbuja inovativnost kot širok pojem, ki zajema celotni proces od izvirne ideje do 
končnega produkta, zlasti inovacije v poslovnih modelih in storitvah, ob doslednem 
upoštevanju ustvarjalnega potenciala evropske industrije in evropskega gospodarstva v 
vseh njegovih različnih podjetniških oblikah (velika podjetja, MSP ter podjetja in 
organizacije socialnega gospodarstva) ter izobraževalnih ustanov;

3. priznava, da imajo na področju inovacij pomembno mesto kulturne in ustvarjalne 
industrije, saj študije dokazujejo, da podjetja, ki sorazmerno pogosteje uporabljajo storitve 
kulturne in ustvarjalne industrije, dosegajo bistveno boljše rezultate, kar zadeva inovacije;

4. pozdravlja podporo Komisije odprtemu in sodelujočemu inoviranju, ki bo prispevalo k 
dolgoročnemu družbenemu in gospodarskemu napredku; v zvezi s tem odobrava zavezo 
Komisije k razširjanju, prenosu in uporabi rezultatov raziskav, vključno z odprtim 
dostopom do objav in podatkov iz javno financiranih raziskav; spodbuja Komisijo, naj 
poišče potrebna sredstva za uresničitev teh ciljev, in poudarja vlogo, ki jo lahko ima na 
tem področju Europeana;

5. odobrava stališče Komisije, ki poudarja pomen pospešene vzpostavitve hitrega interneta, 
da bi okrepili možnosti evropskih državljanov za sodelovanje in prispevanje k inovacijam, 
tako da bi v inovacijskem ciklu sodelovali vsi akterji in vse regije;

6. poudarja, da je treba Evropo preoblikovati, da bo postala območje akademske odličnosti z 
večjo mobilnostjo, raznolikostjo in vlaganjem v raziskave, tudi temeljne, pri čemer je cilj 
oblikovanje evropskega raziskovalnega prostora in čim večja sinergija, ki izhaja iz 
evropskega inovacijskega potenciala, ter čim manjše podvajanje dela na raziskovalnem 
področju;

7. opozarja na pomen pridobitve temeljnih znanj in veščin ter visoke ravni splošne kulture za 
boljše prilagajanje poklicnemu okolju; poudarja, da je v tem okviru učenje jezikov 
posebno pomembno;

8. obžaluje zmanjšanja proračunskih sredstev za raziskave in izobraževanje v več državah 
članicah in opozarja na pomen zadostnih javnih sredstev na teh področjih;

9. poziva države članice, naj oblikujejo grozde in razmere, ki pospešujejo inovacije, 
podpirajo razvoj tesnejših partnerstev med izobraževalnimi ustanovami in podjetji na 
nacionalni in mednarodni ravni ter pri oblikovanju učnih načrtov upoštevajo tudi potrebe 
podjetij;



PE454.379v02-00 4/5 AD\858601SL.doc

SL

10. poziva k usklajenim prizadevanjem na vseh ravneh upravljanja (na lokalni, regionalni, 
nacionalni in evropski), ob sodelovanju vseh zainteresiranih strani, da bi začeli izvajati 
pobudo za Unijo inovacij ter pri tem upoštevali izobraževalne in kulturne vidike inovacij;

11. meni, da je oblikovanje programov za spodbujanje znanstvene in tehnološke kulture nujno 
predvsem v okviru spodbujanja razvoja inovacij na vseh področjih;

12. meni, da je potrebna reforma na področju varstva pravic intelektualne lastnine, da se 
omogoči prenos znanja in tehnološkega strokovnega znanja ter da se vzpostavijo pravični 
pogoji sodelovanja, zlasti znanstvenega, v EU in s tretjimi državami;

13. potrjuje načelo nevtralnosti omrežja in odprtih standardov kot gonil inovacij;

14. poudarja, da so socialne inovacije pomembne za zagotavljanje vsakršnih socialnih potreb 
in izboljšanje delovnih pogojev zaradi spodbujanja zdravja ter dostopa do izobraževanja in 
znanja, kulture ter zdravstvenih in socialnih storitev;

15.  poudarja vlogo, ki jo ima socialno gospodarstvo (zadruge, družbe za vzajemno 
zavarovanje, združenja in fundacije) na področju socialnih inovacij, s tem ko pripravlja in 
uvaja načine in mehanizme za izpolnjevanje potreb, ki jih trg in tradicionalne oblike 
podjetništva ne upoštevajo;

16. poudarja vlogo, ki jo ima socialno gospodarstvo tudi na področju upravljavskih inovacij, 
katerih cilj je polno sodelovanje vseh zaposlenih pri odločitvah in vodenju podjetij;

17. opozarja, da je visokošolsko izobraževanje najpomembnejše področje za razvoj 
inovativnih idej, in zato poudarja, kako pomembno je, da visokošolski študijski programi 
upoštevajo sodobne potrebe družbe in gospodarstva;

18. pozdravlja posebno pozornost, ki jo Komisija posveča bolj uravnoteženi zastopanosti 
žensk in moških v znanstvenih panogah, in jo poziva, naj pripravi konkretna priporočila, 
da se cilj dejanske enakosti doseže čim prej;

19. poudarja, da imajo raziskave in inovacije pomembno vlogo, zlasti na področju družbenih 
ved ter v boju proti revščini in socialni izključenosti, na primer z vključevanjem starejših 
na to področje delovanja, ter pozdravlja pobude, kot je določitev leta 2012 za evropsko 
leto aktivnega staranja in pobuda „znanost proti revščini“; priznava pomen preoblikovanja 
raziskovalnih prizadevanj v praktične programe, proizvode in storitve.

20. poudarja vlogo inovativnega potenciala držav, ki niso članice EU, ampak sodelujejo z EU 
v okviru vzhodnega partnerstva, in poziva, da se v pobudo za Unijo inovacij vključijo tudi 
te države;

21. poudarja, da je eden od načinov za uresničitev ciljev Unije inovacij uskladitev politik na 
področju varstva pravic intelektualne lastnine in oblikovanje evropskega patenta.
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