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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at innovation på alle vidensområder og økonomiske og sociale områder skal styres 
af kriterier til beskyttelse af almenhedens interesse, forbedring af befolkningens 
livskvalitet, fremme af det sociale velfærd og beskyttelse af miljøet og naturens balance;

2. glæder sig over Kommissionens meddelelse om innovation i Europa som et flagskib for 
EU 2020-strategien for beskæftigelse og vækst og understreger betydningen af at undgå 
den forrige strategiske tiårsperiodes fejltagelser med hensyn til gennemførelse af EU 
2020-strategien;

3. understreger, at innovation er et mangesidet begreb, idet det ud over videnskabelige 
forskning og eksperimentel og teknologisk udvikling - der er det grundliggende 
fundament, hvorpå innovationen hviler – også omfatter udvikling af nye processer, 
metoder, organisations- og adfærdsmodeller;

4. understreger, at miljøbeskyttelse, folkesundhed og fødevaresikkerhed samt bekæmpelse af 
klimaændringer er blandt de områder, hvor der er størst behov for en forøgelse af 
innovationsindsatsen, hvilket indebærer en styrkelse af det eksisterende videnskabelige og 
teknologiske grundlag; fremhæver, at de fremtidige forsknings- og 
innovationsprogrammer i EU skal tage hensyn til disse områder på behørig måde; 
understreger i denne forbindelse behovet for at anvende en tværsektoriel fremgangsmåde, 
der er baseret på økosystemernes modstandskraft;

5. foreslår følgende som eksempler på prioriterede målområder for en øget indsats med 
hensyn til udvikling af videnskabelig, teknologisk og innovativ kapacitet: effektiv 
ressourceanvendelse, ressourceknaphed, genopretning af økosystemer, nyttiggørelse og 
genanvendelse af affald, klimaændringer, ørkenspredning og risiko for naturkatastrofer, 
bevarelse af naturen og den biologiske mangfoldighed, fødevarekvalitet og 
fødevaresikkerhed, demografiske ændringer og nye epidemier;

6. mener, at investeringer i udvikling og styrkelse af den videnskabelige, teknologiske og 
innovative kapacitet ikke kun er et middel til at vurdere innovative idéer, der kan 
udmøntes i produkter og tjenesteydelser, som kan introduceres på markedet, men at det 
udgør et nødvendigt middel, der kan bidrage til at løse flere af de problemer og 
udfordringer, som menneskeheden i dag står overfor;løftestandsds

7. fastholder, at innovation bør være et afgørende element i den offentlige politik på områder 
som miljø, vand, energi, transport, telekommunikation, sundhed og uddannelse; 
understreger betydningen af at fremme generel udbredelse og anvendelse af innovation i 
den offentlige sektor, i virksomhederne, især de små og mellemstore virksomheder;

8. opfordrer Kommissionen til at udnytte ressourcerne fra den fælles strategiske ramme for 
finansiering af forskning og innovation i EU til at sikre bæredygtig gennemførelse af den 
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biologiske og medicinske forskningsinfrastruktur som en offentlig F&U-tjeneste, der 
tager sigte på en bedre livskvalitet for borgerne og er et skridt på vejen mod et 
videnbaseret samfund, som kan leve op til de samfundsmæssige udfordringer i Europa;

9. mener, at flere impulser til innovationspolitikken vil give mulighed for at modernisere og 
styrke de offentlige tjenester både på eksisterende og fremtidige områder inden for en 
række økonomiske og sociale sektorer, hvilket vil fremme kvalitet og effektivitet, skabe 
beskæftigelse, medvirke til at bekæmpe fattigdom og social marginalisering samt styrke 
økonomisk, social og territorial samhørighed;

10. erindrer om, at offentlige forsknings- og udviklingsinstitutioner spiller en uundværlig 
rolle, når det gælder fastlæggelse af offentlige sektorpolitikker inden for områder som 
miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed, samt vurdering, minimering og forvaltning af 
offentlige risici, med hensyn til certificering, standardisering og regulering blandt andre 
opgaver af afgørende betydning, som det er vigtigt at anerkende og beskytte; 

11. noterer sig Det Europæiske Innovationspanels konklusioner fra 2009, ifølge hvilke den 
økonomiske og finansielle krise har uforholdsmæssig stor indvirkning på forskellige lande 
og regioner, hvilket underminerer konvergensmålsætningen; er bekymret over, at de 
nuværende budgetstramninger, der pålægges medlemsstaterne, kan medføre større 
begrænsninger i investeringerne i forskning, teknologi og innovation, og det kan få meget 
negative følger; er enig i, at initiativet "Innovation i EU" bør omfatte alle medlemsstater 
og regioner, og at det er afgørende at undgå at skabe en "innovationskløft" mellem mere 
og mindre innovative lande og regioner; 

12. mener, at en bedre koordination af indsatsen på området forskning, teknologi og 
innovation ikke må føre til mangel på eller begrænsning af investeringerne i visse 
medlemsstaters og regioners forskningsmæssige kapacitet til fordel for andre, men 
derimod bør føre til investering i et solidt og sammenhængende innovations- og 
udviklingsgrundlag i de forskellige lande og regioner, der tager hensyn til deres specifikke 
forhold og forskellige udviklingsgrad, med henblik på at fremme gavnlige synergier og et 
frugtbart samarbejde; 

13. fremhæver den afgørende rolle, som strukturfondene spiller for fremme af investeringer i 
forskning, teknologi og innovation; mener, at Den Europæiske Socialfond og Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling har en central rolle at spille med henblik på dels 
at give arbejdstagerne uddannelse og forbedre deres færdigheder på innovationsområdet 
og dels at finansiere regionale innovationsstrategier, der kan få positive virkninger for 
territorialpolitikken, forbedring af befolkningens levevilkår, fremme af ligestilling og 
social velfærd og for miljøbeskyttelsen; understreger betydningen af at styrke 
samhørighedspolitikken og samhørighedsmålsætningerne, bl.a. ved at støtte sig på 
innovation, inden for rammerne af den finansielle ramme efter 2013;

14. fremhæver behovet for at forenkle adgangen til EU-programmer, for bedre at koordinere 
dem og øge deres vægtstangseffekt på investeringerne i den private sektor; understreger, 
at Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bør udnyttes fuldt ud til at udvikle 
forsknings- og innovationskapacitet overalt i Europa;

15. glæder sig over de "europæiske innovationspartnerskaber", der har til formål at øge og 
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koordinere investeringer i F&U samt at skabe bedre koordination af offentlige indkøb 
med henblik på at fremskynde indførelsen af innovationer på markedet; understreger 
imidlertid, at indkøbspolitikken ikke bør udformes til at erstatte private markeder eller 
forvride konkurrencen, men til at virke som løftestang for dem ved at stimulere til 
udbredelse af innovation, samtidig med at markederne skal være frie til at bevæge sig i 
nye retninger;

16. understreger, at innovation og F&U hovedsageligt skal finansieres med privat kapital; 
glæder sig over de foranstaltninger, som Kommissionen har bebudet til at forbedre 
markedet for risikovillig kapital;

17. glæder sig over Kommissionens forslag om at udvikle finansielle instrumenter, der kan 
skabe en større forøgelse i de private investeringer i forskning og innovation inden 2014; 
glæder sig over det foreslåede samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank, 
nationale finansielle formidlere og private investorer med henblik på at udvikle forslag til 
at lukke kritiske huller på markedet, herunder risikovillig kapital til hurtigt voksende 
virksomheder, risikodelingsfinansiering til investeringer i F&U-projekter og lån til 
innovative, hurtigt voksende SMV’er;

18. understreger behovet for fjerne de resterende hindringer for innovative og dynamiske 
virksomheder såsom bedre adgang til tidlig risikofinansiering, navnlig for små og 
mellemstore virksomheder; erkender, at et velfungerende indre marked er den vigtigste 
impuls til innovation i EU;

19. understreger, at eksistensen af solide og effektive forsknings-, teknologi- og 
innovationssystemer er en uomgængelig forudsætning for eksistensen af inklusive, 
offentlige uddannelsessystemer af høj kvalitet i alle medlemsstaterne, der kan fremme 
adgangen til de højeste uddannelsestrin for alle uden forskel; mener, at der bør lægges 
særlig vægt på området for forskning og ingeniørvidenskab, på miljø- og 
sundhedsområdet; fremhæver, at der på nogle af disse områder i flere medlemsstater i 
årevis har hersket mangel på eller begrænsning af investeringer, hvilket har ført til en 
situation med alvorlig mangel på specialiseret personale, herunder teknikere og forskerne, 
og at det haster med at vende denne tendens; 

20. mener, at forbedret viden og de mange forskellige anvendelsesmuligheder for den ikke 
overflødiggør behovet for en åben og omfattende vurdering af de etiske, sociale og 
politiske virkninger af disse anvendelsesmuligheder; gør opmærksom på, at der er behov 
for at fremme og generelt udbrede den videnskabelige kultur i befolkningen; 

21. mener, at der bør gives støtte til initiativer, der har til formål at fremme den 
videnskabelige dialog og formidling af resultater til det bredest mulige publikum ud over 
forskerkredse, således at civilsamfundets rolle i forskningen øges;

22. mener, at der skal tages hensyn til videnskabelig og teknologisk udvikling og innovation i 
forbindelse med definition af politikker for samarbejde og udviklingsbistand; 
understreger, at EU ud over blot at eksportere teknologi skal udvikle et ægte samarbejde, 
som fremmer inddragelse af lokal viden, kapacitetsopbygning og udvikling af løsninger 
på udviklingslandenes specifikke problemer.
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23. understreger, at en koordineret fremgangsmåde på EU-niveau kan være rimelig, hvis der 
gennem en konsekvensanalyse kan påvises stordrifts- og diversificeringsfordele og en 
EU-merværdi; understreger behovet for en klarere og mere effektiv koordination mellem 
medlemsstaternes og EU’s politikker i forbindelse med F&U-processer med henblik på at 
undgå bekosteligt dobbeltarbejde og overlapning, og går derfor ind for foranstaltninger til 
at fjerne hindringer for mobilitet og grænseoverskridende forskningsvirksomhed;

24. fremhæver behovet for at udvikle indikatorer, der kan anskueliggøre fremskridt i 
innovationspolitikken og gøre det muligt at evaluere resultatet af de iværksatte 
politikforanstaltninger, med resultattavlen for forsknings- og innovations-EU som 
eksempel; glæder sig over forslaget om at overvåge innovationsfremskridtet i 
medlemsstaterne inden for rammerne af "det europæiske halvår";

25. mener, at manglen på et EU-patent er en "afgift på innovation", der hæmmer stræbsomme 
unge innovatorer i deres søgen efter partnere med henblik på at udvikle, finansiere, 
fremstille og sælge deres banebrydende innovationer; understreger, at en samlet EU-
patentordning ville give mulighed for hurtigere og billigere patentansøgninger for 
virksomheder med innovative idéer og gøre det lettere at bilægge tvister, således at EU 
virkeligt kunne konkurrere på det globale marked; tilskynder derfor til udvidet 
samarbejde på dette område og opfordrer alle medlemsstater til at deltage i disse 
bestræbelser;

26. understreger, at interoperable standarder kan bidrage positivt til vækst og konkurrence, 
navnlig hvis de indføres af markedet og ikke pålægges ovenfra; mener derfor, at 
"intelligent" lovgivning i form af standarder kan være en afgørende drivkraft for 
innovation, hvis lovgivning og standarder er forholdsmæssige, fremtidssikrede og 
"teknologineutrale" og udformes på en måde, der stimulerer til yderligere innovation;

27. understreger, at forskningsresultater inden for visse sektorer som f.eks. sundhedsvæsenet 
altid har ført til innovation, når det har været videnskabeligt muligt, og mener derfor, at 
Kommissionens pessimisme i forbindelse med innovation i mange tilfælde er uberettiget;

28. mener, i betragtning af, at innovation plejer at være tæt knyttet til markedet og udvikler 
sig ad uformelle kanaler, at EU bør forbedre sine metoder til evaluering af innovation 
under hensyntagen til, at ikke alle spørgsmål kan bedømmes ud fra de samme kriterier; 

29. beklager, at innovationsprotokoller underkastes lange bureaukratiske 
godkendelsesprocesser, der hæmmer innovationen, begrænser EU-markedets 
konkurrenceevne og standser udviklingen af videnskabelige kundskaber i lægekredse, 
således at fordelene for patienterne forsinkes;

30. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastlægge og gennemføre politiske 
rammer, der har til formål at stimulere hurtig brugeradgang til værdifulde innovationer 
overalt i EU, således at det sikres, at nyopdagede innovationer faktisk kan nå potentielle 
slutbrugere inden for en rimelig tidsfrist;

31. understreger betydningen af at give prioritet til revision af direktivet om kliniske forsøg i 
dialog med forskere med henblik på at sikre bedre lovgivningsmæssige rammer for 
udvikling af lægemidler og sammenligning af alternativ behandling med lægemidler i den 
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kliniske forskning (som det fremgår af Rådets konklusioner om innovation og solidaritet i 
lægemiddelsektoren vedtaget i Bruxelles den 6. december 2010);

32. understreger den store betydning af at anvende ny viden til at skabe nye og bedre metoder 
til forebyggelse, påvisning og behandling af cancer og til at fremme hurtige mekanismer 
til at gøre disse opdagelser tilgængelige for patienter;

33. opfordrer indtrængende Kommissionen til at følge henstillingerne fra den foreløbige 
evaluering af det syvende rammeprogram (ekspertgruppe), når der anmodes om 
overvejelse af et moratorium for nye instrumenter, indtil de eksisterende er blevet 
tilstrækkeligt udviklet og evalueret, samt at man skal sørge for at undgå en forvirrende 
hastig vækst i antallet af instrumenter;

34. anmoder Kommissionen om at forelægge Parlamentet en ekstern evaluering af de 
innovationsinstrumenter, der er etableret under det syvende rammeprogram: platforme og 
fælleseuropæiske teknologiinitiativer (JETI's), i forbindelse med hvilke evalueringen bør 
omfatte aktiviteter, indkaldelser af forslag, innovationsprojekter og resultaterne heraf 
(hvis sådanne findes) samt økonomiske bidrag fra offentlige og private fonde.
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