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NÁVRHY

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

1. považuje za nevyhnutné zlepšiť uvedomovanie si výziev, pred ktorými stojí spoločnosť, 
a domnieva sa, že politiky na podporu inovácií by sa mali prehodnotiť a zamerať by sa 
mali na riešenie takých výziev, ako sú zmena klímy, energetická účinnosť a účinnosť 
využívania zdrojov, otázky týkajúce sa zdravia a demografických zmien; zdôrazňuje 
význam synergického efektu medzi inovačnými politikami zamestnanosti a rozvojom 
zručností pre inovácie v záujme rozvoja nových zručností a tvorby pracovných miest 
v udržateľnom hospodárstve s cieľom predchádzať spoločenským, ako aj závažným 
zdravotným a sociálnym problémom, ako sú chudoba a sociálne vylúčenie, a zabezpečiť 
ich nápravu; odporúča, aby sa využila schopnosť niektorých členských štátov rýchlo 
zakladať inovačné partnerstvá, ako to bolo v prípade pilotného európskeho partnerstva 
v oblasti inovácií zameraného na aktívne a zdravé starnutie;

2. zastáva názor, že inovácie môžu zohrávať významnú úlohu pri posilňovaní sociálnej 
súdržnosti zlepšovaním kvality poskytovaných služieb, a že preto by sa mali vytvoriť 
osobitné programy odbornej prípravy;

3. považuje cieľ pilotného partnerstva pre aktívne a zdravé starnutie, t. j. predĺžiť 
do roku 2020 zdravý život o dva roky, za príkladný, a zastáva názor, že v prípade 
všetkých inovačných partnerstiev by sa mali stanoviť jasné ciele, bez ktorých by 
inovačným opatreniam chýbala vízia a motivácia, takže by bolo zložitejšie stanoviť 
merateľné predbežné a čiastočné ciele;

4. poukazuje na význam medicínskeho výskumu, ktorý v kombinácii s inovačnými 
aplikáciami posilní rast a blahobyt v starnúcej spoločnosti; podporuje úzku spoluprácu 
medzi univerzitnými výskumnými pracoviskami a odvetvím medicíny v záujme tvorby 
produktov a služieb, ktoré budú občania EÚ v nasledujúcom desaťročí naliehavo 
potrebovať;

5. upozorňuje na skutočnosť, že inovácie majú zásadný význam pre hospodársky rozvoj a že 
Európska únia potrebuje urobiť nábor približne jedného milióna ďalších výskumných 
pracovníkov, aby splnila cieľ vynaložiť 3 % HDP na výskum a vývoj, ako sa stanovuje 
v stratégii Európa 2020; je presvedčený, že tento cieľ sa dá ľahšie dosiahnuť, ak sa 
výrazne zvýši počet žien pracujúcich vo výskume, ktoré tvoria iba 39 % výskumných 
pracovníkov zamestnaných vo verejnom sektore a vo vyššom vzdelávaní a 19 % 
výskumných pracovníkov pracujúcich v súkromnom sektore1;

6. zdôrazňuje význam informačných a telekomunikačných technológií (IKT) vo všetkých 
inovačných činnostiach, ako aj význam dostupnosti odbornej prípravy a celoživotného 
vzdelávania s cieľom zabezpečiť, aby potenciál IKT mohli v plnej miere využívať aj 

                                               
1 Tlačová správa s názvom She Figures 2009 – major findings and trends, Európska komisia, 2009, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en
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zraniteľné skupiny; nabáda na podporu rozsiahleho využívania IKT a výskumu a vývoja 
v tejto oblasti, ako aj na uprednostňovanie otvorených zdrojových kódov a vývoja 
inovačnej politiky zameranej na užívateľov, a tým na rozsiahlejšiu účasť jednotlivcov a 
malých a stredných podnikov na vývoji programov a nových služieb; poukazuje na to, že 
podpora podnikov produkujúcich obsah využívaním IKT prispeje tiež k vzniku a udržaniu 
pracovných miest a konkurencieschopnosti;

7. zdôrazňuje, že investície do výskumu a vývoja zvyknú v časoch hospodárskej krízy 
klesať, aj keď sa preukázalo, že spoločnosti a členské štáty, ktoré v takýchto obdobiach 
investujú najviac, získavajú najväčšiu komparatívnu trhovú výhodu;

8. zdôrazňuje, že je dôležité podporovať zakladanie a rozvoj inovatívnych podnikov a spájať 
verejné a súkromné finančné zdroje, ktoré treba doplniť mechanizmami rizikového 
kapitálu a technickou pomocou pri realizácii projektov;

9. zdôrazňuje, že väčšina podnetov, ktoré umožnia inovácie, pochádza z podnikateľského 
prostredia a že užšia spolupráca s univerzitami a výskumnými strediskami má preto 
zásadný význam;

10. povzbudzuje všetkých občanov, aby sa zapájali do inovácií, a odporúča poskytnúť im 
pritom podporu s cieľom rozvíjať podnikateľského ducha; podporuje návrh pilotného 
projektu európskych sociálnych inovácií predložený Komisiou, ako aj jej návrh, aby sa 
sociálne inovácie stali hlavnou prioritou programov Európskeho sociálneho fondu; zastáva 
názor, že na inovačnú politiku by sa malo nazerať v širších súvislostiach, teda nie iba ako 
na technickú inováciu, ale viac než doposiaľ aj ako na sociálnu inováciu a inováciu 
v oblasti služieb, ktorá pomáha zlepšiť organizáciu spolupráce medzi ľuďmi a prispieva 
k priamej produkcii služieb, ako aj k priemyselnej produkcii, ktorá by pomocou nových 
služieb mala dosiahnuť požadované zlepšenie organizácie práce a konkurenčné výhody; 
žiada zároveň, aby sa v rámci Európskeho sociálneho fondu za prioritu stanovila potreba 
investovať do činností súvisiacich so zručnosťami, zamestnanosťou, odbornou prípravou 
a rekvalifikáciou s cieľom zvýšiť počet a kvalitu pracovných miest v udržateľnejšom 
hospodárstve berúc do úvahy energetickú účinnosť a účinnosť využívania zdrojov;

11. vyzýva Komisiu, aby užšie spolupracovala s členskými štátmi pri vypracúvaní 
strednodobých a dlhodobých prognóz týkajúcich sa zručností potrebných na trhu práce, 
ako aj pri podpore partnerstiev medzi univerzitami a podnikateľským prostredím s cieľom 
podporiť začleňovanie mladých ľudí do trhu práce a zároveň pomáhať vytvárať 
inovatívnu znalostnú spoločnosť, rozvíjať aplikovaný výskum a zlepšiť vyhliadky 
absolventov na trhu práce;

12. poznamenáva, že z najnovších údajov Komisie vyplýva, že napriek vyššiemu počtu žien 
v oblasti výskumu a technológií zastávajú ženy iba 19 % vyšších akademických pozícií, 
hoci práve ony predstavujú viac než polovicu študentov univerzít2;

13. domnieva sa, že v čase krízy je nutné prilákať mladých ľudí k novým typom pracovných 

                                               
2 Tlačová správa s názvom She Figures 2009 – major findings and trends, Európska komisia, 2009, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en
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miest a zabezpečiť, aby programy zamerané na zručnosti pomáhali pri prístupe mladých 
ľudí na trh práce, a tým im umožňovali čo najlepšie využiť svoj pracovný potenciál, a to 
v záujme boja proti vysokej nezamestnanosti ľudí mladších ako 25 rokov, ako aj 
zhodnotenia zručností mladej generácie pri používaní nových technológií;

14. žiada, aby sa odstránil nedostatok kvalifikovaných síl v oblasti vedy, technológií, 
inžinierstva a matematiky; zdôrazňuje význam zvýšenia kvality odbornej prípravy, 
zlepšenia prístupu k celoživotnému vzdelávaniu a odbornému vzdelávaniu, podpory 
nepretržitej odbornej prípravy zamestnancov a prijímania opatrení zameraných na prístup 
k takejto odbornej príprave a na jej organizáciu, ktoré sú inkluzívne a nediskriminačné 
voči ženám; zastáva však názor, že tieto opatrenia by sa mali v prvom rade zameriavať 
na pracovníkov poverených výkonom menej kvalifikovanej práce ako predtým, ktorým 
hrozí strata zamestnania v dôsledku zavedenia nových technológií a ktorí sú nadbytoční, 
pretože nemajú zručnosti, ktoré si vyžaduje reštrukturalizácia a transformácia; pripomína 
tiež, že treba vo väčšej miere rozvíjať všetky vzdelávacie činnosti na všetkých úrovniach 
vzdelávania, tak aby sa podporila tvorivosť, inovatívnosť a podnikavosť;

15. zdôrazňuje, že zvyšovanie úrovne celoživotného vzdelávania a rozvoj vzdelávacích 
činností pre všetkých má význam pre posilnenie inovatívnosti a podnikavosti v oblasti 
ekológie a pre zabezpečenie toho, aby pracovníci mohli prispôsobiť svoje zručnosti 
potrebám trhu práce v udržateľnejšom hospodárstve založenom na koncepcii vzdelávania, 
ktoré zabezpečuje kvalifikáciu; vyzýva členské štáty, zamestnávateľov a zamestnancov, 
aby uznali riadenie v oblasti zručností, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie 
v záujme inovácií ako spoločnú zodpovednosť, ako je uznaná v rámcovej dohode 
sociálnych partnerov o celoživotnom vzdelávaní z roku 2002; 

16. zdôrazňuje význam zjednodušenia pravidiel a postupov v oblasti prístupu k európskym 
výskumným programom;

17. zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť na európskej a vnútroštátnej úrovni priaznivé 
podmienky a stimuly, ktoré podporia záujem o doktorandské štúdium a výskum v oblasti 
inovácií, s cieľom zabrániť úniku mozgov a umožniť EÚ, aby tak získala významné 
prínosy a posilnila svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom vyspelého výskumu 
a štúdií v oblasti inovácií;

18. zdôrazňuje, že je dôležité začleniť inovácie tak do vzdelávania vo všeobecnosti, ako aj 
do celoživotného vzdelávania s cieľom získať pracovnú silu, ktorá dokáže reagovať 
na meniace sa potreby udržateľného a inovatívneho sociálneho trhového hospodárstva, 
ktoré poskytne nové, kvalitné a trvalé pracovné miesta;

19. zastáva názor, že treba naliehavo vytvoriť účinný európsky výskumný priestor, v ktorom 
sa bude spolupráca zakladať hlavne na dobrovoľnej spolupráci členských štátov; 
poznamenáva, že by sa mali odstrániť prekážky mobility výskumných pracovníkov 
a vytvoriť by sa mala vyspelá európska výskumná infraštruktúra; žiada, aby sa osobitná 
pozornosť venovala výskumným pracovníkom v nových členských štátoch s cieľom 
optimálne využiť ich potenciál;

20. podporuje cieľ, ktorým je do roku 2020 zvýšiť počet výskumných pracovníkov v EÚ 
o jeden milión, a konštatuje, že takáto obrovská investícia by mala výrazný multiplikačný 
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účinok na zamestnanosť, súčasne však trvá na tom, že tento cieľ je veľmi ctižiadostivý 
a bolo by potrebné stanoviť ciele pre každú jednotlivú krajinu a vyvinúť cieľavedomé
úsilie; poznamenáva, že verejný sektor nie vždy disponuje dostatočnými prostriedkami na 
splnenie tejto úlohy, takže hoci existuje silná potreba zvýšiť počet pracovných miest 
pre výskumných pracovníkov v inštitúciách vyššieho vzdelávania a verejných 
výskumných inštitútoch, prevažná časť nových výskumných pracovníkov sa zamestná 
v súkromnom sektore; konštatuje, že namiesto počtu výskumných pracovníkov by sa 
pozornosť mala venovať skôr ich inovatívnosti, kvalite vzdelávania, európskemu 
rozdeleniu práce v oblasti výskumu, zdrojom venovaným na výskum a kvalite výskumu;

21. poukazuje na to, že vzhľadom na nedostatok vysokoškolských študentov vo vedných 
a technických odboroch sa musia vykonať kroky s cieľom zabezpečiť, aby študenti 
predčasne neukončovali svoje štúdium alebo neboli z finančných dôvodov obmedzovaní 
vo voľbe vzdelávacieho zariadenia, a že je preto nevyhnutné naďalej podporovať prístup 
k bankovým úverom, ktoré môžu čiastočne financovať členské štáty;

22. žiada, aby bola prijatá osobitná iniciatíva EÚ, ktorá by medzi dievčatami zatraktívnila 
povolania v oblasti matematiky, informatiky, prírodných vied a technológií a prispela by 
k boju proti stereotypom, ktoré v týchto profesiách ešte stále prevládajú; zdôrazňuje 
kľúčovú úlohu médií a vzdelávania v boji proti týmto stereotypom;

23. zdôrazňuje, že treba presadzovať politiky, ktoré podporou lákavých pracovných 
podmienok vo verejných výskumných inštitútoch podporujú výskumných pracovníkov, 
aby zostali v členských štátoch EÚ;

24. poukazuje na význam odbúravania byrokracie a odstraňovania prekážok mobility 
výskumných pracovníkov s cieľom zaručiť, aby títo mohli prinášať do Európskej únie 
nápady a inovačné riešenia a technológie z iných inovatívnych hospodárstiev;

25. odporúča, aby sa inovácie podporovali aj spoločnými cezhraničnými projektmi v rámci 
verejného sektora, odstránením legislatívnych prekážok pri využívaní verejných 
obstarávaní na podporu inovácií, posunom smerom k stanoveniu minimálneho cieľa 
pre podiel verejného obstarávania na podporu inovácií, dosiahnutím lepšej koordinácie 
v porovnaní s minulosťou, pokiaľ ide o verejné financovanie na úrovni EÚ, členských 
štátov a regiónov, znižovaním byrokracie, ktorá sa s tým spája, čím sa uľahčí účasť najmä 
MSP, zvýšením využívania verejných údajov, zlepšovaním prístupu k zisteniam výskumu 
a zjednodušením ich využívania, ako aj činnosťami, ktoré prispejú k podpore investovania 
rizikového kapitálu do podnikov s potenciálom rastu;

26. zastáva názor, že komerčné využívanie výsledkov výskumu v EÚ je nedostatočné alebo 
príliš pomalé, a odporúča zriadiť podnikateľské inkubátory, ktoré budú aktívne hľadať 
inovácie, udržiavať styky s vysokými školami a výskumnými zariadeniami a ktorých 
úlohou bude podporovať komerčné využívanie výsledkov výskumu, napríklad 
prostredníctvom kontaktov s podnikmi alebo poskytovaním pomoci pri hľadaní 
neformálnych investorov (tzv. podnikateľských anjelov) alebo počiatočného kapitálu 
na založenie nových podnikov;

27. zdôrazňuje, že na stimulovanie dopytu po inovačných produktoch a trhu s nimi je 
potrebné podporovať inovácie vytváraním nových trhových príležitostí;
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28. poznamenáva, že výskumné projekty, ktoré sa majú financovať, by sa mali zameriavať 
na dosiahnutie podstatných výsledkov a že produktivita inovačných činností by sa mala 
merať na základe vhodných monitorovacích ukazovateľov;

29. zdôrazňuje, že na dosiahnutie úplného úspechu iniciatívy Únia inovácií je potrebné prijať 
integrovaný prístup pri stanovovaní politík a vytváraní nástrojov týkajúcich sa výskumu 
a inovácií, zabezpečiť intenzívnu koordináciu medzi inštitúciami a v plnej miere a priamo 
zapojiť všetky zainteresované strany do voľby riešení a procesov rozhodovania;
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