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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet stöder initiativet Innovationsunionen som en grundsten 
i EU:s ekonomiska, sociala och kulturella utveckling, särskilt när det gäller integrerad 
utbildning på alla nivåer, däribland yrkesutbildning.

2. Europaparlamentet förespråkar ett brett innovationsbegrepp som omfattar hela processen 
från ursprunglig idé till färdig produkt, särskilt avseende innovation inom 
företagsmodeller och företagstjänster och ett fullständigt utnyttjande av den kreativa 
potentialen inom såväl EU:s industri som ekonomi med dess mångfald och olika 
företagsformer (storföretag, små och medelstora företag samt företag och organisationer 
inom den sociala ekonomin) och utbildningsinstitutioner.

3. Europaparlamentet framhåller den kulturella och kreativa industrins betydelse för 
innovation och hänvisar till studier som visar att de företag som i högre grad utnyttjar den 
kulturella och kreativa industrins tjänster har betydligt bättre innovationsresultat.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens stöd till öppen och samarbetsinriktad 
innovation för en långsiktig ekonomisk och social utveckling. Parlamentet ställer sig 
därför bakom kommissionens åtagande vad gäller spridning, överföring och användning 
av forskningsresultat, bland annat genom öppen tillgång till publikationer och data från 
offentligfinansierad forskning. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att lokalisera
resurser, bland annat finansiella, för att uppnå dessa mål. Europeana kan i detta 
sammanhang fylla en viktig funktion.

5. Europaparlamentet ställer sig bakom kommissionens ståndpunkt om vikten av att 
påskynda utbredningen av höghastighetsinternet för att öka européernas möjlighet att 
medverka i och bidra till innovation, så att alla aktörer och alla regioner görs delaktiga i 
innovationscykeln.

6. Europaparlamentet betonar med emfas att det är nödvändigt att omvandla EU till ett 
område med hög akademisk kvalitet, större rörlighet och mångfald samt mer investeringar 
i forskning, även i grundforskning, för att man ska kunna skapa ett europeiskt område för 
forskningsverksamhet och få ut så stora samordningsvinster från 
EU:s innovationspotential som möjligt, och för att man i möjligaste mån ska kunna 
undvika dubbelarbete inom forskningen.

7. Europaparlamentet erinrar om betydelsen av en grundläggande kompetensbas och en god 
allmänbildning för att människor bättre ska kunna anpassa sig till sin arbetsmiljö. I detta 
sammanhang är språkinlärning av särskilt stor betydelse.

8. Europaparlamentet beklagar budgetnedskärningarna inom forskning och utbildning i flera
medlemsstater och erinrar om vikten av tillräckligt stora offentliga anslag inom dessa 
områden.
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9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa kluster och villkor som 
påskyndar innovation och att stödja utvecklingen av starkare partnerskap mellan 
utbildningsinstitutioner och företagsvärlden, både nationellt och internationellt, samtidigt 
som hänsyn bör tas till företagens behov i läroplanerna.

10. Europaparlamentet uppmanar till en samordnad ansträngning på alla styrelsenivåer –
lokala, regionala, nationella och europeiska – tillsammans med alla berörda parter för att 
innovationsunionen ska kunna genomföras, med hänsyn till innovationens 
utbildningsaspekter och kulturella aspekter.

11. Europaparlamentet anser att särskilda program till förmån för en vetenskaps- och 
teknikkultur måste ingå i åtgärderna för att främja innovation på alla områden.

12. Europaparlamentet anser att det behövs en reform av den immateriella äganderätten för att 
möjliggöra överföring av kunskap och tekniskt kunnande och för att skapa rättvisa villkor,
framför allt inom det vetenskapliga samarbetet både inom EU och med tredjeländer.

13. Europaparlamentet framhåller principen om nätneutralitet och öppna standarder som en 
motor för innovation.

14. Europaparlamentet framhåller betydelsen av social innovation när det gäller att tillgodose 
alla slags sociala behov och förbättra arbetsvillkoren i syfte att främja hälsa och tillgång 
till utbildning, kunskap, kultur, hälsovård och sociala tjänster. 

15. Europaparlamentet framhåller den betydelse den sociala ekonomin (kooperativ, 
ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser) har för social innovation genom att den skapar 
och använder resurser som syftar till att tillgodose de behov som inte fångas upp av vare 
sig marknaden eller konventionella företagsformer.

16. Europaparlamentet betonar att den sociala ekonomin också är betydelsefull för innovation 
inom företagsförvaltning, där syftet är att alla ska vara fullt delaktiga i företagens beslut 
och i deras ledning.

17. Europaparlamentet erinrar om att högre utbildning är det viktigaste området för utveckling 
av innovativa idéer, och framhåller därför betydelsen av att läroplanerna inom den högre 
utbildningen beaktar de aktuella behoven i samhället och ekonomin. 

18. Europaparlamentet gläds åt att kommissionen fäster särskild vikt vid en mer balanserad 
könsfördelning inom vetenskapen, och uppmanar kommissionen att lägga fram särskilda
rekommendationer för att målet om verklig jämlikhet ska kunna uppnås så snabbt som 
möjligt.

19. Europaparlamentet understryker att forskning och innovation spelar en viktig roll, särskilt 
på det samhällsvetenskapliga området, i kampen mot fattigdom och social utestängning 
bland annat genom att inbegripa äldre personer i denna verksamhet, och hyllar initiativ 
som ”Vetenskap mot fattigdom” och att 2012 har utsetts till europeiska året för aktivt 
åldrande. Det är viktigt att forskningsinsatserna omsätts i praktiska tillämpningar, 
produkter och tjänster.
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20. Europaparlamentet framhäver den potential för innovation som finns i länder som ännu 
inte är medlemmar i EU men som samarbetar med unionen inom östliga partnerskapet, 
och ser gärna att dessa länder integreras i initiativet Innovationsunionen.

21. Europaparlamentet påpekar att ett sätt att genomdriva Innovationsunionens mål är att 
harmonisera skyddet av immateriella rättigheter och inrätta ett europeiskt patent.
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