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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at det er nødvendigt at øge forståelsen af de udfordringer, samfundet står over for, 
og at politikkerne til støtte for innovation bør omlægges med henblik på at tackle disse 
udfordringer, f.eks. klimaændringer, ressource- og energieffektivitet, sundhed og 
demografiske ændringer; fremhæver betydningen af synergieffekter mellem innovative 
beskæftigelsespolitikker og kompetenceudvikling for innovation med henblik på 
udvikling af nye kompetencer og skabelse af arbejdspladser i en bæredygtig økonomi for 
at forebygge og afhjælpe samfundsmæssige udfordringer og centrale sundhedsmæssige og 
sociale problemer som f.eks. fattigdom og social udstødelse; foreslår, at man udnytter 
visse medlemsstaters evne til at iværksætte innovative partnerskaber hurtigt, som det har 
været tilfældet med pilotprojektet vedrørende et europæisk innovationspartnerskab for en 
aktiv og sund alderdom; 

2. mener, at innovation kan spille en vigtig rolle i en styrkelse af den sociale samhørighed 
ved, at kvaliteten af de leverede tjenesteydelser forbedres, og at der derfor bør oprettes 
specifikke erhvervsuddannelsesprogrammer;

3. mener, at det mål, der er fastsat for pilotpartnerskabet om en aktiv og sund alderdom, 
nemlig en forlængelse af den sunde levealder med to år i 2020, er forbilledligt, og mener, 
at der bør fastsættes klare mål for alle innovationspartnerskaber, som uden innovative 
foranstaltninger ville mangle visioner og motivation, hvilket vil gøre det vanskeligere at 
fastsætte målbare etape- og delmål;

4. understreger betydningen af forskning i medicinalsektoren, der kombineret med 
innovative applikationer vil fremme vækst og velfærd i et aldrende samfund; støtter et tæt 
samarbejde mellem universiteters forskningsafdelinger og medicinalindustrien for at 
skabe produkter og tjenesteydelser, som borgerne i EU vil have et stærkt behov for i løbet 
af det næste årti;

5. henleder opmærksomheden på, at innovation er meget vigtig for den økonomiske 
udvikling, og at Den Europæiske Union skal rekruttere yderligere ca. en million forskere 
for at opfylde målet om at anvende 3 % af BNP på FoU som fastsat i Europa 2020-
strategien; mener, at dette mål lettest kan nås ved i væsentlig grad at øge antallet af 
kvindelige forskere, der kun udgør 39 % af forskerne i den offentlige sektor og inden for 
den højere uddannelse og 19 % af forskerne i den private sektor1;

6. understreger betydningen af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) inden for 
alle innovationsaktiviteter og af, at der sikres adgang til uddannelse og livslang læring, 
således at også udsatte grupper i fuld udstrækning kan udnytte de muligheder, som ikt 

                                               
1 Pressemeddelelse med titlen ‘She Figures 2009 – major findings and trends’, Europa-Kommissionen, 2009, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en.
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rummer; opfordrer til fremme af udbredt anvendelse af ikt og forsknings- og 
udviklingsarbejde på dette område, fremme af åbne kildekoder og udvikling af en 
brugerdrevet innovationspolitik, således at de enkelte borgere og små og mellemstore 
virksomheder i større udstrækning kan deltage i udviklingen af applikationer og nye 
tjenesteydelser; påpeger, at støtte til virksomheder, der producerer indhold gennem 
anvendelse af ikt, også vil bidrage til at skabe og bevare arbejdspladser og 
konkurrenceevne;

7. understreger, at der er en tendens til, at investeringer i FoU går tilbage i perioder med 
økonomisk krise, selv om det har vist sig, at det er de virksomheder og medlemsstater, der 
investerer mest under sådanne perioder, der får de største komparative fordele på 
markedet;

8. understreger betydningen af at støtte oprettelsen og udviklingen af innovative 
virksomheder og af at kombinere offentlige og private midler, suppleret med 
venturekapitalordninger og teknisk støtte til gennemførelse af projekterne;

9. understreger, at størstedelen af de initiativer, der vil muliggøre innovation, stammer fra 
erhvervslivet, og at et tættere samarbejde med universiteter og forskningscentre derfor er 
meget vigtigt;

10. opfordrer til at inddrage alle borgere i innovation og gøre det muligt for dem at innovere 
og udvikle en iværksætterånd; støtter Kommissionens forslag til et pilotprojekt vedrørende 
europæisk social innovation og dens forslag om, at social innovation gøres til et centralt 
indsatsområde i Den Europæiske Socialfonds programmer; mener, at innovationspolitik 
bør opfattes bredt, ikke blot som teknisk innovation, men – i højere grad end det hidtil har 
været tilfældet – som social innovation og innovation med hensyn til tjenesteydelser, der 
bidrager til en bedre organisering af samarbejdet mellem mennesker og støtter både den 
direkte produktion af tjenesteydelser og industriproduktionen, som har behov for både en 
bedre tilrettelæggelse af arbejdet og de konkurrencemæssige fordele, der kan opnås ved 
hjælp af nye tjenesteydelser; opfordrer også til, at Den Europæiske Socialfond prioriterer 
behovet for at investere i kompetencer, beskæftigelse samt uddannelses- og 
omskolingsaktiviteter med henblik på at skabe flere og bedre job i en mere bæredygtig 
økonomi, samtidig med at der tages hensyn til energi- og ressourceeffektivitet;

11. opfordrer Kommissionen til at arbejde tættere sammen med medlemsstaterne ved 
udarbejdelsen af mellem- og langsigtede prognoser vedrørende de færdigheder, der 
kræves på arbejdsmarkedet, og tilskynde til partnerskaber mellem universiteter og 
erhvervssektoren for at fremme unges indtræden på arbejdsmarkedet, samtidig med at der 
ydes bistand til etableringen af et innovativt videnbaseret samfund, samt udvikle anvendt 
forskning og skabe bedre udsigter på arbejdsmarkedsmarkedet for kandidater, der har 
afsluttet deres studier;

12. konstaterer, at trods den øgede deltagelse af kvinder inden for forskning og teknologi viser 
Kommissionens seneste tal, at i gennemsnit kun 19 % af de højere akademiske stillinger er 
besat af kvinder, selv om kvinder udgør over halvdelen af de universitetsstuderende1;

                                               
1 Pressemeddelelse med titlen ‘She Figures 2009 – major findings and trends’, Europa-Kommissionen, 2009, 
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13. mener, at det i krisetider er meget vigtigt at tiltrække unge til de nye typer job, der er 
tilgængelige, og at sikre, at kvalificeringsprogrammer fremmer adgangen til 
arbejdsmarkedet for unge, så de kan udnytte deres jobmuligheder bedst muligt, og den 
høje arbejdsløshed blandt personer under 25 år kan bekæmpes, og man kan udnytte den 
unge generations kompetencer inden for nye teknologier;

14. efterlyser en indsats, således at de manglende kompetencer inden for videnskab, 
teknologi, ingeniørvidenskab og matematik kan overvindes; fremhæver betydningen af at 
højne kvaliteten på uddannelsesområdet, forbedre adgangen til livslang læring og 
erhvervsuddannelse, fremme efter- og videreuddannelse for de ansatte og etablering af 
ordninger for adgang til og tilrettelæggelse af sådanne uddannelsesprogrammer, der er 
inkluderende og ikke forskelsbehandler kvinder; mener dog, at disse foranstaltninger i 
første række bør være beregnet for arbejdstagere, der tildeles mindre kvalificeret arbejde, 
end det tidligere var tilfældet, og som risikerer at miste deres job som følge af indførelsen 
af nye teknologier, og for dem, der afskediges, fordi de mangler de kvalifikationer, som 
omstruktureringen og omstillingen kræver; minder også om behovet for at udvikle alle 
uddannelsesaktiviteter på alle uddannelsesniveauer på en mere omfattende måde for at 
styrke kreativitet, innovation og iværksætterånd;

15. understreger betydningen af at højne niveauet for livslang læring og udvikle 
uddannelsesaktiviteter for alle med henblik på at styrke miljøinnovation og 
iværksætterånd og sikre, at arbejdsstyrken kan tilpasse sine kvalifikationer til 
arbejdsmarkedets behov i en mere bæredygtig økonomi, der hviler på 
kompetencebaserede uddannelsesmodeller; opfordrer medlemsstater, arbejdsgivere og 
arbejdstagere til at anerkende et fælles ansvar for forvaltning af kvalifikationer, 
uddannelse og livslang læring for innovation, jf. arbejdsmarkedets parters rammeaftale fra 
2002 om livslang læring; 

16. understreger betydningen af en forenkling af reglerne om og procedurerne for adgang til 
de europæiske forskningsprogrammer;

17. understreger betydningen af, at man både på europæisk og nationalt plan skaber gunstige 
vilkår og incitamenter for at styrke deltagelsen i ph.d.-studier og deltagelsen i innovativ 
forskning med henblik på at forebygge hjerneflugt og gøre det muligt for EU at opnå 
betydelige fordele, idet EU's konkurrenceevne styrkes gennem innovativ forskning og 
innovative studier;

18. understreger betydningen af, at man integrerer innovation både generelt i uddannelsen og i 
den livslange læring med henblik på at skabe en arbejdsstyrke, der er i stand til at opfylde 
de ændrede behov i en bæredygtig og innovativ social markedsøkonomi, der tilbyder nye 
og varige job af høj kvalitet;

19. mener, at der snarest muligt bør skabes et velfungerende europæisk forskningsområde, 
hvor samarbejdet primært hviler på frivilligt samarbejde mellem medlemsstaterne; 
påpeger, at hindringerne for forskeres mobilitet bør fjernes, og der bør etableres en 
avanceret europæisk forskningsinfrastruktur; opfordrer til, at man viser forskere i de nye 

                                                                                                                                                  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en.
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medlemsstater særlig opmærksomhed med henblik på at udnytte deres potentiale bedst 
muligt;

20. støtter målet om at øge antallet af forskere i EU med en million senest i 2020 og 
konstaterer, at en sådan vældig satsning ville få betydelige følger for beskæftigelsen, men 
fastholder samtidig, at dette er en meget ambitiøs målsætning, der vil kræve, at der 
fastsættes landespecifikke mål og gøres en målrettet indsats; påpeger, at det er usikkert, 
om midlerne i den offentlige sektor vil være tilstrækkelige til at opfylde denne 
målsætning, således at de fleste nye forskere vil blive ansat i den private sektor, selv om 
der er et stort behov for at øge antallet af forskerstillinger i videregående 
uddannelsesinstitutioner og offentlige forskningsinstitutioner; mener, at der bør lægges 
mindre vægt på forskernes antal end på deres innovationsevne, kvaliteten af deres 
uddannelse, arbejdsfordelingen inden for den europæiske forskning, forskningens 
ressourcer og dens kvalitet;

21. påpeger, at der på baggrund af manglen på studerende på de videregående uddannelser 
inden for videnskab og teknologi skal tages skridt til at sikre, at ingen studerende forlader 
deres studier eller begrænses i deres valg af uddannelsesinstitution af økonomiske årsager, 
og at det derfor er nødvendigt fortsat at fremme adgangen til banklån, der delvis kan 
finansieres af medlemsstaterne;

22. opfordrer til et specifikt EU-initiativ, der skal tiltrække piger til MINT-erhvervene 
(matematik, informationsvidenskab, naturvidenskab og teknologi) og bekæmpe 
stereotyper, som stadig dominerer disse erhverv; understreger, at mediernes rolle og 
uddannelse er nøglen til at bekæmpe sådanne stereotyper;

23. understreger, at politikker, der bidrager til, at forskere forbliver i EU's medlemsstater, bør 
fremmes gennem attraktive arbejdsvilkår i de offentlige forskningsinstitutioner;

24. understreger betydningen af at begrænse bureaukratiet og fjerne hindringerne for forskeres 
mobilitet for at sikre, at de kan bringe ideer og innovative løsninger og teknologier fra 
andre innovative økonomier til Den Europæiske Union;

25. foreslår, at innovation også bør fremmes i forbindelse med den offentlige sektors 
transnationale projekter ved at fjerne lovgivningsmæssige hindringer for anvendelse af 
offentlige indkøb til fremme af innovation, ved at bevæge sig i retning af at fastsætte et 
minimumsmål for, hvor stor en del af de offentlige indkøb der skal anvendes til at fremme 
innovation, ved at koordinere EU's, medlemsstaternes og den regionale offentlige 
finansiering bedre, end det hidtil har været tilfældet, og ved at mindske bureaukratiet i 
forbindelse hermed og dermed fremme navnlig små og mellemstore virksomheders 
deltagelse, ved at øge anvendelsen af offentlige data, forbedre adgangen til 
forskningsresultater og gøre det lettere at udnytte disse og ved hjælp af foranstaltninger, 
der fremmer investeringer med risikovillig kapital i vækstvirksomheder;

26. mener, at den kommercielle udnyttelse af forskningsresultater i EU sker for langsomt og i 
utilstrækkelig grad, og anbefaler, at der oprettes virksomhedskuvøser, der aktivt søger 
innovationer og er i kontakt med videregående uddannelsesinstitutioner og 
forskningsinstitutioner, og hvis opgave er at fremme den kommercielle udnyttelse af 
forskningsresultater, f.eks. gennem virksomhedskontakter eller ved at hjælpe med at finde 
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"virksomhedsengle" eller startkapital til oprettelse af nye virksomheder;

27. understreger, at man for at stimulere efterspørgslen efter og markedet for innovative 
produkter bør fremme innovation ved at skabe nye markedsmuligheder;

28. påpeger, at formålet med de forskningsprojekter, der finansieres, bør være, at der opnås 
betydelige resultater, og at innovationsarbejdets produktivitet bør måles ved hjælp af 
passende overvågningsindikatorer;

29. understreger, at det – hvis initiativet om et Innovations-EU skal blive en succes – er 
nødvendigt med en integreret strategi ved fastlæggelsen af politikker og instrumenter for 
forskning og innovation, en høj grad af samordning mellem institutionerne og en 
omfattende og direkte deltagelse af alle berørte parter i valg og beslutningsprocesser.
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