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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy jobban meg kell érteni a társadalom előtt álló kihívásokat, az innováció 
támogatásában érintett politikákat át kell alakítani és e kihívások – például az 
éghajlatváltozás, az erő- és energiaforrások hatékony felhasználása, az egészség és a 
demográfiai változások – kezelésére kell felhasználni; hangsúlyozza az innovatív 
foglalkoztatási politikák és az innovációt szolgáló készségek fejlesztése közötti szinergia 
jelentőségét az új készségek kialakítása és a munkahelyteremtés szempontjából a 
fenntartható gazdaságban, a társadalmi kihívások, valamint a súlyos egészségügyi és 
szociális problémák – például a szegénység és a társadalmi kirekesztés megelőzése és 
megszüntetése – érdekében; javasolja, hogy a partnerségek beindítása érdekében 
hasznosítsák egyes tagállamok azon képességét, hogy másoknál gyorsabban haladnak 
előre, amint ez az aktív és egészséges időskor témájára vonatkozó kísérleti jellegű európai 
innovációs partnerség esetében is megvalósult;

2. álláspontja szerint az innováció fontos szerepet játszhat a társadalmi kohézió növelésében 
azáltal, hogy javítja a biztosított szolgáltatások minőségét, ezért speciális szakképzési 
programokat kell kidolgozni;

3. követendő példának tartja az aktív és egészséges időskor témájára vonatkozó kísérleti 
innovációs partnerség azon célkitűzését, amely szerint 2020-ra az egészségben eltöltött 
életévek számának két évvel meg kell hosszabbodnia, és úgy véli, hogy világos 
célkitűzéseket kell meghatározni valamennyi innovatív partnerség tekintetében, mert 
innovatív intézkedések nélkül ezek jövőbe tekintő jellege és motivációja szenvedne 
csorbát, és ez megnehezítené a mérhető időközi és részleges célkitűzések meghatározását;

4. kiemeli a kutatás fontosságát az orvosi ágazatban, amely innovatív alkalmazásokkal 
kombinálva növekedést és jólétet eredményez majd egy elöregedő társadalomban; 
támogatja az egyetemi kutatási osztályok és a gyógyászati ágazat közötti szoros 
együttműködést olyan termékek és szolgáltatások létrehozása érdekében, amelyekre az 
uniós polgároknak a következő évtizedben nagy szükségük lesz;

5. felhívja a figyelmet arra, hogy az innováció elengedhetetlen a gazdasági fejlődés 
szempontjából, és hogy az Európai Uniónak további közel egy millió kutatót kell 
alkalmaznia az Európa 2020 stratégiában meghatározott azon célkitűzés teljesítése 
érdekében, melynek értelmében a GDP 3%-át kutatás-fejlesztésre költi; úgy véli, hogy ezt 
a célt könnyebben el lehet érni a női kutatók számának lényeges emelésével, akik jelenleg 
a közszférában és a felsőoktatásban alkalmazott kutatók mindössze 39%-át és a 
magánszférában dolgozó kutatók 19%-át teszik ki1;

                                               
1 Az Európai Bizottság „Női adatok, 2009 - főbb eredmények és trendek” című kiadványa, 2009.., 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en
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6. hangsúlyozza, hogy az információs és kommunikációs technológia (IKT) minden 
innovációs tevékenységben nagy jelentőséggel bír, és hogy a képzést és az egész életen át 
tartó tanulást hozzáférhetővé kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő csoportok is teljes mértékben kihasználhassák a e technológia által kínált 
lehetőségeket; bátorítja az IKT széles körű alkalmazását, a kutatási és fejlesztési 
tevékenységek előmozdítását, a nyílt forráskódok előnyben részesítését, a felhasználóktól 
kiinduló innovációs politika kidolgozását és ezáltal annak megkönnyítését, hogy az 
egyének és a kkv-k nagyobb mértékben vegyenek részt az alkalmazások és az új 
szolgáltatások kifejlesztésében; rámutat, hogy az IKT-t felhasználó tartalomgyártó 
vállalkozások támogatása szintén elősegíti a munkahelyek és a versenyképesség 
megteremtését és fenntartását;

7. hangsúlyozza, hogy a kutatási-fejlesztési célú beruházások aránya gazdasági válság idején 
csökkenő tendenciát mutat, jóllehet bebizonyosodott, hogy a legnagyobb komparatív piaci 
előnyre azon vállalatok és tagállamok tesznek szert, amelyek ilyen időszakokban a 
legtöbbet fektetik be e téren;

8. hangsúlyozza, mennyire fontos az innovatív vállalkozások létrehozásának és 
fejlesztésének támogatása, továbbá az állami és a magántámogatásokkal való 
összekapcsolásuk, kiegészítve mindezt a kockázatitőke-mechanizmusokkal és a technikai 
segítségnyújtással a projektek végrehajtása során;

9. hangsúlyozza, hogy az üzleti ágazatból származik a legtöbb olyan kezdeményezés, amely 
lehetővé teszi az innovációt, ezért alapvető az egyetemekkel és a kutatóközpontokkal 
folytatott szorosabb együttműködés;

10. kéri, hogy vonjanak be minden polgárt az innovációba, de tegyék képessé is őket az 
innovációra és a vállalkozói szellem kialakítására, támogatja a Bizottság javaslatát az 
európai szociális innovációval kapcsolatos kísérleti projektre és arra vonatkozóan, hogy a 
szociális innováció az Európai Szociális Alap (ESZA) programjaiban központi szerepet 
kapjon; úgy véli, hogy az innovációs politikát tágan kell értelmezni, nem pusztán műszaki 
innováció formájában, hanem – sokkal inkább, mint a korábbiakban – társadalmi és 
szolgáltatási formájában, amely elősegíti az emberek közötti együttműködés jobb 
megszervezését, valamint közvetlenül a szolgáltatásnyújtást és az ipari termelést is, mely 
utóbbi a jobb munkaszervezésre, továbbá az új szolgáltatások révén versenyelőnyökre 
törekszik; kéri az ESZÁ-t, hogy tegye prioritássá a képességekbe, foglalkoztatásba, 
képzésbe és átképzésbe való befektetetést azzal a céllal, hogy az energia és az erőforrások 
hatékony felhasználásának figyelembevétele mellett egy fenntarthatóbb gazdaságban több 
és jobb munkahely jöjjön létre;

11. kéri a Bizottságot, hogy működjön együtt szorosabban a tagállamokkal a munkaerő-
piacon keresett képesítésekre vonatkozó közép- és hosszú távú előrejelzések 
elkészítésében, valamint az egyetemek és az üzleti világ közötti partnerségek 
előmozdításában a fiatalok munkaerőpiacra jutásának elősegítése érdekében, egyidejűleg 
segítve az innovatív, tudásalapú társadalom kialakítását, az alkalmazott kutatás fejlesztését 
és jobb munkaerő-piaci kilátások megteremtését a diplomások számára;

12. megjegyzi, hogy bár nőtt a nők bevonása a kutatásba és a fejlesztésbe, a Bizottság 
legfrissebb számadatai ennek ellenére azt jelzik, hogy a vezető egyetemi álláshelyek 
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csupán 19%-át töltik be nők, miközben az egyetemi hallgatók több mint fele nő1;

13. megjegyzi, hogy válság idején kulcsfontosságú a rendelkezésre álló új típusú 
munkahelyek vonzóvá tétele a fiatalok számára, valamint annak biztosítása, hogy a 
készségek elsajátítására irányuló programok elősegítsék a fiatalok munkaerő-piaci 
hozzáférését annak érdekében, hogy képesek legyenek kihasználni a legtöbb potenciális
munkahelyi lehetőséget, ily módon fellépve a 25 év alattiak körében igen magas 
munkanélküliségi arány ellen, és kihasználva a fiatalabb generációk készégét az új 
technológiák használata tekintetében;

14. kéri, hogy tegyenek erőfeszítéseket a tudomány, a technológia, a mérnöki munka és a 
matematika terén tapasztalható képességbeli hiányosságok felszámolása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy emelni kell a képzés színvonalát, elő kell segíteni az egész életen át 
tartó tanuláshoz és a szakképzéshez való hozzáférést, elő kell mozdítani a munkavállalók 
folyamatos képzését, valamint intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy e 
képzések befogadó jellegűek legyenek és a nőket ne diszkriminálják; úgy véli azonban, 
hogy az ilyen intézkedéseknek elsősorban az olyan alulképzett munkavállalókat kell 
megcélozniuk, akiket az új technológiák bevezetésének következményeképpen a 
munkájuk elveszítésének kockázata fenyeget, és akiket éppen azért bocsátanak el, mert 
nem rendelkeznek az átszervezés és átalakítás miatt szükségessé vált képességekkel; 
felhív valamennyi képzési szinten az összes oktatási tevékenység teljesebb fejlesztésére a 
kreativitás, az innovációra törekvés és a vállalkozó szellem megerősítése céljából;

15. hangsúlyozza, hogy az egész életen át tartó tanulás színvonalát emelni kell, és az oktatási 
lehetőségeket mindenki számára biztosítani kell egyrészt az öko-innovativitás és a 
vállalkozó szellem megerősítése céljából, másrészt annak érdekében, hogy a munkaerő 
alkalmazkodni tudjon a képességeken alapuló képzési koncepciókra épülő, fenntarthatóbb 
gazdaság munkaerő-piaci szükségleteihez; felhívja a tagállamokat, a munkáltatókat és a 
munkavállalókat, hogy közös felelősségként ismerjék el a készségmenedzsmentet, a 
képzést és az innovációt szolgáló, egész életen át tartó tanulást, ahogyan azt a szociális 
partnerek egész életen át tartó tanulásról szóló 2002. évi keretegyezménye elismeri; 

16. hangsúlyozza az európai kutatási programokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos szabályok 
és eljárások egyszerűsítésének jelentőségét;

17. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy európai és nemzeti szinten egyaránt kedvező 
feltételeket és ösztönzőket teremtsenek a doktori tanulmányokban, valamint felszólít az 
innovatív kutatásokban való részvétel fellendítésére az agyelszívás megakadályozása 
érdekében, illetve azért, hogy az EU a versenyképességét megerősítve magas szintű, 
innovatív kutatások és tanulmányok segítségével jelentős előnyre tegyen szert;

18. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy az innovációt integrálják általában véve az 
oktatásba és az egész életen át tartó tanulásba, olyan munkaerő kifejlesztése céljából, 
amely képes választ adni az új, magas szintű és tartós munkahelyeket kínáló fenntartható 
és innovatív szociális piacgazdaság változó szükségleteire;

                                               
1 Az Európai Bizottság „Női adatok, 2009 - főbb eredmények és trendek” című kiadványa, 2009.., 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en
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19. álláspontja szerint sürgősen ki kell alakítani egy jól működő európai kutatási térséget, 
amelyben az együttműködés elsősorban a tagállamok közötti önkéntes összefogáson 
alapul; megjegyzi, hogy el kell hárítani a kutatók mobilitásának akadályait, és fejlett 
európai kutatási infrastruktúrát kell létrehozni; kéri, hogy fordítsanak különös figyelmet az 
új tagállamok kutatóira azzal a céllal, hogy munkájuk potenciális lehetőségeit a lehető 
legjobban ki lehessen használni;

20. támogatja azt a célkitűzést, amely szerint a kutatók számát az EU-ban 2020-ra 
egymillióval növelni kell, és megjegyzi, hogy ez a hatalmas befektetés jelentős 
multiplikátor hatást gyakorolna a foglalkoztatásra, ugyanakkor azonban fenntartja, hogy 
igen nagyratörő célkitűzésről van szó, amely minden egyes tagállam tekintetében egyedi 
célkitűzések meghatározását, valamint kitartó erőfeszítéseket tenne szükségessé; 
megjegyzi, hogy az állami szektor nem szükségszerűen rendelkezik az ennek 
megvalósításához elegendő költségvetési erőforrásokkal, ezért – jóllehet nagy szükség van 
a kutatói álláshelyek számának növelésére a felsőoktatási intézményekben és az állami 
kutatóintézetekben – az új kutatók zömét a magánszektorban alkalmazzák majd; rámutat, 
hogy a figyelmet nem annyira a kutatók mennyiségére, hanem inkább innovációs 
tehetségükre, az oktatás minőségére, a kutatás terén érvényesülő európai 
munkamegosztásra, a kutatási erőforrásokra és a kutatás minőségére kell összpontosítani;

21. hangsúlyozza, hogy a tudományos és technológiai szakterületeken hiány van a 
hallgatókból a felsőoktatásban, ezért lépéseket kell tenni annak biztosítása érdekében, 
hogy egyetlen diák se hagyjon fel a tanulmányaival, vagy pénzügyi okokból korlátok közé 
szoruljon az oktatási intézmény kiválasztása tekintetében, továbbá kiemeli, hogy ennek 
következtében folytatni kell a részben a tagállamok által finanszírozható banki 
kölcsönökhöz való hozzáférés előmozdítását;

22. felszólítja az Uniót egy olyan, célzott kezdeményezés kialakítására, amely a lányokat a 
matematikával, informatikával, természettudományokkal és technológiával kapcsolatos 
foglalkozások felé irányítja, és megszünteti az ezeken a területeken továbbra is uralkodó 
sztereotípiákat; hangsúlyozza, hogy a médiának és az oktatásnak kulcsszerepe van az 
ilyen sztereotípiák felszámolásában;

23. kiemeli az olyan politikák támogatásának szükségességét, amelyek az állami 
kutatóintézeteknél biztosított vonzó munkakörülmények előmozdításán keresztül arra 
ösztönzik a kutatókat, hogy az EU tagállamaiban maradjanak;

24. kiemeli a bürokrácia csökkentésének és a kutatók mobilitása elé háruló akadályok 
elhárításának fontosságát, amely biztosítaná, hogy ötleteiket és innovatív megoldásaikat 
más innovatív gazdaságokból az Európai Unióba hozhassák;

25. javasolja, hogy az innovációt mozdítsák elő az állami szektor határokon átnyúló 
közbeszerzései, a közbeszerzés innováció támogatására való felhasználása előtt álló jogi 
akadályok felszámolása, az innováció támogatását szolgáló közbeszerzések arányára 
vonatkozó minimumcélok meghatározása felé történő elmozdulás, az uniós, a tagállami és 
a regionális finanszírozás eddigieknél jobb összehangolása és az ahhoz kapcsolódó 
bürokrácia csökkentése – és ezáltal különösen a kkv-k részvételének elősegítése –, a 
nyilvános adatok felhasználásának fokozása, a kutatási eredmények elérhetőségének és 
felhasználásának megkönnyítése, valamint a kockázati tőke növekedési potenciállal 
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rendelkező vállalkozásokba való befektetésének elősegítése révén is;

26. úgy véli, hogy a kutatási eredmények kereskedelmi felhasználása az EU-ban nem 
megfelelő vagy nagyon lassú, és javasolja olyan üzleti inkubátorok létrehozását, amelyek 
tevékenyen innovációra törekszenek, kapcsolatban állnak felsőoktatási intézményekkel és 
kutatóintézetekkel, és amelyek feladata a kutatási eredmények kereskedelmi 
felhasználásának előmozdítása, például vállalati kapcsolatokon keresztül vagy azáltal, 
hogy segítenek az új vállalkozások létrehozásához szükséges ún. „üzleti angyal” vagy az 
ún. „magvető tőke” megtalálásában;

27. hangsúlyozza, hogy az innovatív termékek iránti kereslet és az ilyen termékek piacának 
fellendítése érdekében új piaci lehetőségek kialakítása révén támogatni kell az innovációt;

28. emlékeztet arra, hogy a támogatandó kutatási projekteknek mérhető eredmények elérését 
kell megcélozniuk, és hogy az innovációs tevékenységek eredményességét az ellenőrzést 
szolgáló megfelelő mutatókkal kell mérni;

29. hangsúlyozza, hogy az „Innovatív Unió” kezdeményezés teljes körű sikeréhez integrált 
megközelítést kell elfogadni a politikaformálás, valamint a kutatással és innovációval 
kapcsolatos eszközök megalkotása terén, szoros együttműködést kell kialakítani az 
intézmények között, és valamennyi érintettet maradéktalanul és közvetlenül be kell vonni 
a választásokba és a döntéshozatali folyamatokba;
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