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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. mano, kad diegiant naujoves visose mokslo ir ekonominės bei socialinės veiklos srityse 
reikia vadovautis viešojo intereso, gyvenimo kokybės gerinimo, socialinės gerovės 
skatinimo ir aplinkos išsaugojimo bei gamtinės pusiausvyros išlaikymo kriterijais;

2. palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl Inovacijų sąjungos kaip strategijos „Europa 
2020” darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo pavyzdinę iniciatyvą ir pabrėžia, kad 
įgyvendinant strategiją „Europa 2020” labai svarbu išvengti praėjusio dešimties metų 
strateginio laikotarpio klaidų;

3. pabrėžia, kad pati naujovių koncepcija yra daugialypė ir apima ne tik mokslinius tyrimus 
ir bandomąją bei technologinę plėtrą (tai yra naujovių pagrindas), bet ir naujų procesų, 
metodikos, organizacinių ir elgesio modelių plėtrą;

4. pabrėžia, kad aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos, taip pat kovos su 
klimato kaita sritys yra iš tų sričių, kuriose labiausiai reikia stengtis diegti naujoves, 
vadinasi, taip pat stiprinti dabartinę mokslinę ir technologinę bazę; pabrėžia, kad būsimose 
ES mokslinių tyrimų ir naujovių programose reikės tinkamai atsižvelgti į šias sritis;
pabrėžia, kad šiuo tikslu būtina taikyti tarpsektorinį metodą, pagrįstą ekosistemų 
atsparumu;

5. siūlo prioritetines sritis, kuriose reikėtų dėti daugiau pastangų siekiant išplėtoti mokslo, 
technologinius ir inovacinius (MTI) pajėgumus, pvz.: veiksmingas išteklių naudojimas,
išteklių trūkumas, ekosistemų atkūrimas, atliekų panaudojimas ir perdirbimas, klimato 
kaita, dykumėjimas ir gaivalinių nelaimių pavojai, gamtos ir biologinės įvairovės 
išsaugojimas, maisto kokybė ir sauga, demografiniai pokyčiai ir naujos epidemijos;

6. mano, kad investicijos į MTI pajėgumų plėtojimą ir didinimą yra ne vien tik su 
naujoviškomis idėjomis, kurios gali virsti rinkai teikiamais produktais ir paslaugomis, 
susijusi veiklos priemonė, bet būtina priemonė siekiant spręsti daugybę problemų ir 
uždavinių, kurių šiuo metų kyla žmonijai;

7. atkakliai tvirtina, kad naujovių diegimas turi būti pagrindinė viešosios politikos aplinkos, 
vandens, energijos, transporto, telekomunikacijų, sveikatos ir švietimo srityse dalis;
pabrėžia, kad būtina skatinti visuotinę naujovių sklaidą ir jų taikymą viešajame sektoriuje, 
privačiose įmonėse ir ypač MVĮ;

8. ragina Komisiją pasinaudoti Bendros strateginės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo programos ištekliais, siekiant užtikrinti, kad būtų sukurta tvari biologijos ir 
medicinos mokslinių tyrimų infrastruktūra kaip viešoji mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros paslauga, skirta piliečių gyvenimo kokybei gerinti, ir tokiu būdu būtų siekiama 
pažangos kuriant žinių visuomenę, kuri galėtų spręsti Europos socialines problemas;
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9. mano, kad, jeigu būtų skiriama daugiau dėmesio naujovių diegimo politikai, atsirastų 
proga modernizuoti ir sustiprinti tiek esamų, tiek naujų sričių, apimančių įvairias 
ekonominio ir socialinio gyvenimo sritis, viešąsias paslaugas, taigi gerinti kokybę ir 
veiksmingumą, kurti darbo vietas, kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi, siekti 
ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos;

10. primena, kad aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos srityse viešosios MTTP 
institucijos yra nepakeičiamos, kai reikia padėti apibrėžti viešąją sektorių politiką, 
įvertinti, sumažinti ir valdyti riziką visuomenei, taip pat ženklinti, standartizuoti ir 
reglamentuoti; joms taip pat tenka kitos nepaprastai svarbios užduotys, kurias reikia 
pripažinti ir išsaugoti; 

11. atkreipia dėmesį 2009 m. Europos inovacijų specialistų grupės išvadas, kuriose teigiama, 
kad ekonomikos ir finansų krizės poveikis neproporcingas įvairiose šalyse ir regionuose, o 
tai kelia pavojų konvergencijos tikslui; yra susirūpinęs, kad dėl dabartinių valstybių narių 
biudžeto apribojimų gali būti labiau ribojamos MTI investicijos ir tai gali turėti žalingą 
poveikį; pritaria tam, kad įgyvendinant iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“ turėtų būti įtrauktos 
visos valstybės narės ir regionai ir kad būtina neleisti susidaryti takoskyrai tarp inovatyvių 
ir ne tokių inovatyvių šalių ir regionų; 

12. mano, kad didesnis veiksmų MTI srityje koordinavimas neturėtų reikšti, jog 
neinvestuojama arba per mažai investuojama į tam tikrų valstybių narių ar regionų 
mokslinius pajėgumus darant žalą kitiems; mano, kad, veikiau priešingai, koordinavimas 
turėtų apimti investicijas siekiant sukurti patikimą ir nuoseklią MTI bazę įvairiose šalyse 
ir regionuose atsižvelgiant į jų ypatumus ir išsivystymo lygį, kad būtų skatinama naudinga 
sąveika ir vaisingas bendradarbiavimas; 

13. pabrėžia itin didelę struktūrinių fondų svarbą skatinant MTI investicijas; mano, kad 
Europos socialinis fondas ir Europos regioninės plėtros fondas turi atlikti pagrindinį 
vaidmenį tiek apmokant inovacijų srities darbuotojus ir perduodant jiems įgūdžius, tiek 
finansuojant regionines inovacijų strategijas, kurios galėtų turėti teigiamą poveikį 
teritorinei politikai, gyvenimo sąlygų gerinimui, socialinio teisingumo skatinimui ir 
gerovei bei aplinkos apsaugai; pabrėžia, kad pagal finansinę programą po 2013 m. reikia 
stiprinti sanglaudos politiką ir jos tikslus ir kad vienas iš šios politikos ramsčių turėtų būti 
inovacijos;

14. pabrėžia, kad būtina sudaryti palankesnes galimybes naudotis ES programomis, geriau jas 
koordinuoti ir sustiprinti šių programų skatinamąjį poveikį privataus sektoriaus 
investicijoms; pabrėžia, kad reikėtų visapusiškai panaudoti Europos regioninės plėtros 
fondo teikiamas galimybes plėtojant mokslinių tyrimų ir naujovių pajėgumus Europoje;

15. palankiai vertina „Europos inovacijų partnerystes“, kuriomis siekiama padidinti ir 
koordinuoti investicijas į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą bei geriau koordinuoti 
viešuosius pirkimus siekiant paspartinti naujovių diegimą rinkoje; vis dėlto pabrėžia, kad 
viešųjų pirkimų politika turėtų būti kuriama taip, kad ne pakeistų privačias rinkas ar 
iškraipytų konkurenciją, o jas skatintų, gerindama naujovių sklaidą ir kartu užtikrindama, 
kad rinkos liktų atviros naujoms kryptims;

16. pabrėžia, kad naujovės ir moksliniai tyrimai bei technologijų plėtra turėtų būti daugiausia 
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finansuojami privataus kapitalo lėšomis; pritaria Komisijos siūlomoms priemonėms, 
kuriomis siekiama pagerinti rizikos kapitalo rinką;

17. pritaria Komisijos siūlymui sukurti finansines priemones, kuriomis būtų siekiama iki 
2014 m. pritraukti kuo daugiau privačių investicijų į mokslinių tyrimų ir naujovių sritį; 
palankiai vertina siūlomą bendradarbiavimą su Europos investicijų banku, nacionaliniais 
finansų tarpininkais ir privačiais investuotojais rengiant pasiūlymus, kuriuose būtų 
numatytas pavojingų rinkos spragų šalinimas, rizikos kapitalo teikimas sparčiai 
augančioms bendrovėms, rizikos pasidalijimas finansuojant mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros projektus ir paskolų teikimas naujoviškoms sparčiai augančioms 
MVĮ;

18. pabrėžia, kad būtina pašalinti likusias kliūtis, su kuriomis susiduria naujoviškos ir 
dinamiškos įmonės, pvz., sudaryti geresnes galimybes pasinaudoti išankstiniu rizikos 
finansavimu, visų MVĮ; pripažįsta, kad veikianti vidaus rinka – svarbiausia paskata ES 
naujovėms;

19. pabrėžia, kad patikimų ir veiksmingų MTI sistemų buvimas neatsiejamai susijęs su tuo, 
ar yra aukštos kokybės, įtraukių viešojo švietimo sistemų, kurios sudarytų galimybes 
skatinti nediskriminuojamąją visų prieigą prie aukščiausio lygio išsilavinimo; ragina 
ypatingą dėmesį skirti mokslo ir inžinerijos, aplinkos ir sveikatos sritims; pabrėžia, kad 
dėl to, jog kai kuriose iš šių sričių ir kai kuriose valstybėse narėse daug metų nebuvo 
investuojama arba buvo per mažai investuojama, dabar itin trūksta specialistų, įskaitant 
techninius darbuotojus ir tyrėjus, ir kad šią tendenciją reikia pakreipti kita linkme; 

20. mano, kad mokslo pažanga ir daugialypis jos taikymas dar nereiškia, jog nereikia atlikti 
atviro ir daug dalyvių apimančio etinio, socialinio ir politinio šio taikymo poveikio 
vertinimo; atkreipia dėmesį į tai, kad būtina skatinti mokslo kultūrą ir skleisti ją visai 
visuomenei; 

21. mano, kad turi būti remiamos iniciatyvos, kuriomis siekiama skatinti mokslinį dialogą ir 
jo rezultatus skleisti ne tik mokslo bendruomenėje, bet ir kuo platesnei auditorijai, taip 
užtikrinant didesnį pilietinės visuomenės vaidmenį mokslinių tyrimų srityje;

22. mano, kad nustatant paramos vystymuisi ir bendradarbiavimo politiką reikia atsižvelgti į 
mokslo ir technologijų raidą bei naujoves; pabrėžia, kad ES reikės ne vien tik eksportuoti 
technologijas, bet ir plėtoti tikrą bendradarbiavimą, kurio metu būtų skatinama taikyti 
vietos žinias, užtikrinami ir telkiami pajėgumai siekiant rasti besivystančių šalių 
konkrečių problemų sprendimus;

23. pabrėžia, kad suderintas požiūris Europos lygmeniu gali būti pagrįstas, jei atlikus 
poveikio vertinimą būtų patvirtinta masto ir aprėpties ekonomija ir ES pridėtinė vertė; 
pabrėžia, kad reikia aiškesnio ir veiksmingesnio valstybių narių ir ES politikos sričių 
derinimo mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros procesų atžvilgiu siekiant išvengti daug 
sąnaudų reikalaujančio dubliavimosi ir sutapimo, todėl pritaria priemonėms, kurios 
padeda pašalinti kliūtis judumui ir tarpvalstybinei mokslinių tyrimų veiklai;

24. pabrėžia, kad reikia sukurti rodiklius, kuriuos taikant būtų nustatoma pažanga naujovių 
politikos srityje ir vertinami įgyvendinamų politikos priemonių rezultatai remiantis 
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Mokslinių tyrimų ir inovacijų sąjungos suvestinių pavyzdžiu; pritaria pasiūlymui 
valstybėse narėse stebėti pažangą naujovių srityje remiantis „Europos semestro“ sistema;

25. mano, kad nesant ES patento mokamas „naujovių mokestis“, kliudantis jaunų naujovių 
kūrėjų siekiui ieškoti partnerių, kurie galėtų plėtoti, finansuoti, gaminti ir pardavinėti jų 
išrastas naujoves; pabrėžia, kad bendra ES patentų sistema leistų naujoviškų idėjų 
turinčioms bendrovėms sparčiau ir pigiau gauti patentą ir palengvintų ginčų sprendimą, 
todėl Europa galėtų iš tikrųjų konkuruoti pasaulinėje rinkoje; todėl skatina stiprinti 
bendradarbiavimą šioje srityje ir ragina visas valstybes nares prisijungti prie šio siekio;

26. pabrėžia, kad tarpusavyje suderinami standartai gali turėti teigiamos įtakos ekonomikos 
augimui ir konkurencijai, ypač tuo atveju, jei perimami rinkose, o ne nustatomi pagal 
principą „iš viršaus į apačią“; todėl mano, kad „pažangus“ reguliavimas standartų forma 
gali tapti pagrindine paskata naujovėms, jei taisyklės ir standartai būtų proporcingi, 
pažangūs bei „technologiškai neutralūs“ ir parengti taip, kad skatintų tolesnes naujoves;

27. pabrėžia, kad tam tikruose sektoriuose, pavyzdžiui, sveikatos sektoriuje, tyrimų rezultatai 
visuomet skatindavo inovacijas, kai jos būdavo įmanomos moksliniu požiūriu, todėl 
mano, kad daugeliu atvejų Komisijos nusivylimas inovacijomis yra nepagrįstas;

28. atsižvelgdamas į tai, kad inovacijos dažnai glaudžiai susijusios su rinka ir plėtojamos 
neoficialiais kanalais, mano, kad ES turėtų tobulinti inovacijų vertinimo metodus 
atsižvelgdama į tai, kad ne visas sritis galima vertinti remiantis tais pačiais kriterijais; 

29. apgailestauja, kad naujovių protokolams taikomi ilgi biurokratiniai patvirtinimo procesai, 
kurie lėtina naujovių diegimą, riboja ES rinkos konkurencingumą ir stabdo mokslinių 
žinių plėtrą medicinos bendruomenėje, todėl šių žinių nauda pacientams tampa vis 
sunkiau pasiekiama;

30. ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti ir įgyvendinti tokią politikos sistemą, kuri 
skatintų spartų vartotojų naudojimąsi vertingomis naujovėmis visoje ES užtikrinant, kad 
naujovės iš tikrųjų galėtų pasiekti galimus galutinius vartotojus per tinkamą laiko tarpą;

31. pabrėžia, kad pirmiausia būtina persvarstyti Klinikinių tyrimų direktyvą konsultuojantis 
su tyrėjais siekiant sukurti geresnę reguliavimo sistemą medicininių produktų vystymui ir 
alternatyvių gydymo metodų palyginimui su medicininiais produktais klinikiniuose 
tyrimuose (kaip nurodyta 2010 m. gruodžio 6 d. Briuselyje priimtose Tarybos išvadose 
dėl naujovių ir solidarumo farmacijos srityje);

32. pabrėžia, kad nepaprastai svarbu naudotis naujomis žiniomis kuriant naujus ir geresnius 
vėžio prevencijos, nustatymo ir gydymo metodus bei skatinant taikyti skubias priemones, 
kurios leistų pacientams pasinaudoti šiais atradimais;

33. ragina Komisiją laikytis Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos (ekspertų 
grupės) tarpinio vertinimo rekomendacijos, jog reikėtų apsvarstyti galimybę sustabdyti 
naujų priemonių taikymą, kol bus pakankamai išplėtotos ir tinkamai įvertintos dabartinės 
priemonės, ir reikėtų pasirūpinti, kad būtų išvengta klaidinančio priemonių išplitimo;

34. prašo Komisiją pateikti Europos Parlamentui naujovių diegimo priemonių, numatytų 
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pagal Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programą: platformų ir 
Europos bendrų technologijų iniciatyvų (angl. JETI), išorės vertinimą, kuris turėtų apimti 
veiklą, kvietimus teikti pasiūlymus, naujovių projektus ir rezultatus (jeigu jų yra) ir 
ekonominį viešųjų ir privačių fondų indėlį.
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