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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. nazdáva sa, že inovácie vo všetkých oblastiach vedomostí a vo všetkých oblastiach 
hospodárskej a sociálnej činnosti sa musia riadiť kritériami verejného záujmu, zlepšovania 
kvality života, presadzovania sociálneho blaha a ochrany životného prostredia a prírodnej 
rovnováhy;

2. víta oznámenie Komisie o inováciách v Únii, ktoré sú hlavnou prioritou stratégie EÚ 
2020 v oblasti zamestnanosti a rastu, a zdôrazňuje, že pri vykonávaní stratégie EÚ 2020 
je dôležité vyhnúť sa chybám predchádzajúceho desaťročného strategického obdobia;

3. zdôrazňuje, že koncept inovácií má viacrozmerný charakter, pretože okrem vedeckého 
výskumu a výskumného a technologického rozvoja – teda nosníka, o ktorý sa opierajú 
inovácie – zahŕňa tiež rozvoj nových procesov a metodík a organizačných modelov a 
modelov správania;

4. zdôrazňuje, že oblasti ochrany životného prostredia, verejného zdravia a potravinovej 
bezpečnosti, ako aj oblasť boja proti zmene klímy patria medzi tie, v ktorých sa prejavuje 
najnaliehavejšia potreba vyššieho úsilia o inovácie prostredníctvom posilnenia súčasného 
vedeckého a technického základu; zdôrazňuje, že bude potrebné primeraným spôsobom 
zahrnúť tieto oblasti do budúcich programov výskumu a inovácií v EÚ; v tomto smere 
zdôrazňuje potrebu prijať medzisektorový prístup založený na odolnosti ekosystému;

5. ako príklady prioritných oblastí, ktoré potrebujú zvýšené úsilie, uvádza okrem rozvoja 
kapacít v oblasti vedy, techniky a inovácií aj: efektívne využívanie zdrojov; nedostatok 
zdrojov; obnovu ekosystémov a využitie a recykláciu odpadu; zmenu klímy, dezertifikáciu 
a riziká prírodných katastrof; ochranu prírody a biodiverzity; potravinovú kvalitu a 
bezpečnosť; demografické zmeny; a nové epidémie;

6. nazdáva sa, že investície do rozvoja a posilnenia kapacít v oblasti vedy, techniky a 
inovácií sú viac než len prostriedkom zhodnocovania inovatívnych nápadov, ktoré sa 
môžu premeniť na produkty a služby a môžu byť uvedené na trh, ale že sú nevyhnutným 
prostriedkom riešenia rozličných problémov a výziev, ktorým v súčasnosti ľudstvo čelí;

7. trvá na tom, že inovácie musia byť kľúčovým prvkom verejnej politiky v oblastiach ako 
životné prostredie, voda, energia, doprava, telekomunikácie, zdravie a vzdelávanie;
zdôrazňuje, že je dôležité presadzovať prierezové šírenie a uplatňovanie inovácií naprieč 
verejným sektorom, v súkromných podnikoch a najmä v malých a stredných podnikoch;

8. vyzýva Komisiu, aby poskytla zdroje zo spoločného strategického rámca na financovanie 
výskumu a inovácií v EÚ a tým zabezpečila udržateľné zavedenie výskumnej 
infraštruktúry pre biologické a lekárske vedy ako verejnej služby pre výskum a vývoj 
zameranej na zlepšenie kvality života občanov, čo je jeden zo spôsobov, ako pokročiť k 
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dosiahnutiu znalostnej spoločnosti, ktorá dokáže čeliť spoločenským problémom v 
Európe;

9. nazdáva sa, že väčší dôraz na politiky v oblasti inovácií predstavuje príležitosť na 
modernizáciu a posilnenie verejných služieb v existujúcich a vznikajúcich oblastiach v 
celej škále odvetví hospodárskeho a sociálneho života, čím sa podporí kvalita a 
efektívnosť, tvorba pracovných miest, boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ako aj 
hospodárska, sociálna a územná súdržnosť;

10. pripomína, že v oblastiach životného prostredia, verejného zdravia a potravinovej 
bezpečnosti, ako i iných, zohrávajú verejné inštitúcie pre výskum a vývoj nenahraditeľnú 
úlohu pri podpore vymedzovania verejných odvetvových politík, pri hodnotení, 
minimalizácii a riadení verejných rizík a pri certifikácii, stanovovaní noriem a právnych 
predpisov, okrem iných úloh so zásadným významom, ktorý treba uznať a zabezpečiť; 

11. berie na vedomie závery európskej skupiny pre inovácie z roku 2009, podľa ktorých má 
hospodárska a finančná kríza neprimeraný vplyv na rôzne krajiny a regióny, čo oslabuje 
cieľ konvergencie; so znepokojením poznamenáva, že súčasné rozpočtové obmedzenia 
uložené členským štátom môžu mať za následok omnoho väčšie obmedzenia v 
investíciách do oblasti vedy, techniky a inovácií, pričom výsledok môže byť veľmi 
negatívny; zastáva názor, že do iniciatívy Únia inovácií by sa mali zapojiť všetky členské 
krajiny a regióny a že je nevyhnutné zabrániť vytvoreniu „inovačnej priepasti“ medzi 
krajinami a regiónmi, ktoré inovujú viac, a tými ostatnými; 

12. nazdáva sa, že lepšia koordinácia úsilia v oblasti vedy, techniky a inovácií by nemala 
znamenať zrušenie investícií do vedeckých kapacít niektorých členských štátov či 
regiónov na úkor iných a ani ich zníženie na nedostatočnú úroveň; domnieva sa, že by 
mala namiesto toho priniesť investície do rozvoja pevného a súdržného základu pre vedu, 
techniku a inovácie v jednotlivých krajinách a regiónoch v závislosti od ich osobitostí a 
stupňa rozvoja v záujme podpory prospešných synergií a plodnej spolupráce; 

13. zdôrazňuje zásadnú úlohu štrukturálnych fondov pri podpore investícií do vedy, techniky 
a inovácií; nazdáva sa, že Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja 
zohrávajú ústrednú úlohu v oblasti odborného vzdelávania a prenosu kvalifikácii na 
pracovníkov v oblasti inovácií a v oblasti financovania regionálnych inovačných stratégií, 
ktoré by mohli mať priaznivý vplyv na územnú politiku, na zlepšovanie životných 
podmienok, na podporu sociálnej spravodlivosti a blaha a na ochranu životného 
prostredia; zdôrazňuje dôležitosť posilnenia politiky súdržnosti a jej cieľov v rámci 
finančného výhľadu na obdobie po roku 2013, pričom inovácie by mali byť jedným z jej 
základných pilierov;

14. zdôrazňuje potrebu zjednodušiť prístup k programom EÚ v záujme ich lepšej koordinácie 
a posilnenia ich pákového efektu na investície súkromného sektora; zdôrazňuje, že 
Európsky fond regionálneho rozvoja by sa mal v plnej miere využívať na rozvoj 
výskumných a inovačných kapacít v celej Európe;

15. víta európske inovačné partnerstvá, ktorých cieľom je zvýšiť a koordinovať investície do 
výskumu a vývoja a tiež lepšie koordinovať verejné obstarávanie v záujme urýchlenia 
uvádzania inovácií na trh; zdôrazňuje však, že politiky obstarávania by sa mali navrhovať 
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tak, aby nahrádzali súkromné trhy alebo aby narúšali hospodársku súťaž, ale aby ich 
využívali, aby podnecovali šírenie inovácií a zároveň ponechávali možnosť, aby sa trhy 
mohli pohnúť novým smerom;

16. zdôrazňuje, že inovácie a výskum a vývoj by sa mali financovať hlavne zo súkromného 
kapitálu; víta opatrenia, ktoré oznámila Komisia, na zlepšenie trhu rizikového kapitálu;

17. víta návrh Komisie na vytvorenie finančných nástrojov, ktorými by sa do roku 2014 
pritiahli veľké súkromné investície do výskumu a inovácií; víta navrhovanú spoluprácu s 
Európskou investičnou bankou, vnútroštátnymi finančnými sprostredkovateľmi a 
súkromnými investormi zameranú na vypracovanie návrhov na riešenie kritických 
medzier na trhu vrátane rizikového kapitálu pre rýchlo sa rozvíjajúce spoločnosti, 
financovania so spoločným rizikom zameraného na investície do projektov výskumu a 
vývoja a úverov pre rýchlo sa rozvíjajúce inovatívne MSP;

18. zdôrazňuje potrebu odstrániť zostávajúce prekážky pre inovatívne a dynamické 
spoločnosti napríklad podporou lepšieho prístupu k financovaniu rizikovým kapitálom v 
počiatočnej fáze, najmä pre MSP; uznáva, že fungujúci vnútorný trh je najdôležitejším 
stimulom pre inovácie v EÚ;

19. zdôrazňuje, že existencia správne fungujúcich a účinných systémov vedy, techniky a 
inovácií je neoddeliteľná od vysoko kvalitných a inkluzívnych systémov verejného 
vzdelávania vo všetkých členských štátoch, ktoré dokážu bez diskriminácie stimulovať 
prístup všetkých k najvyšším stupňom vzdelania; pripomína, že osobitnú pozornosť treba 
venovať oblastiam vedy a techniky, životného prostredia a zdravotníctva; zdôrazňuje, že 
dôsledkom chýbajúcich alebo nedostatočných investícií počas celých rokov v niektorých 
z týchto oblastí a v niektorých členských štátoch je závažný nedostatok špecializovaného 
personálu vrátane technikov a výskumníkov, a že túto situáciu treba zmeniť;

20. domnieva sa, že vývojom znalostí a ich mnohostranným uplatnením nezaniká potreba 
otvorene hodnotiť vplyvy takéhoto uplatnenia na etickej, sociálnej a politickej úrovni za 
účasti zainteresovaných strán;  upozorňuje na potrebu podpory a šírenia vedeckej kultúry 
medzi širokou verejnosťou; 

21. domnieva sa, že by sa mali prijať opatrenia na podporu iniciatív zameraných na 
podporovanie vedeckého dialógu a rozširovanie výsledkov nielen vo vedeckej komunite, 
ale v čo najširšom okruhu verejnosti, čím sa podporí úloha občianskej spoločnosti v 
oblasti výskumu;

22. domnieva sa, že vedecký a technický rozvoj a inovácie sa musia zohľadniť pri 
vymedzovaní politík rozvojovej pomoci a spolupráce; zdôrazňuje, že okrem 
jednoduchého vývozu technológií bude EÚ musieť vyvinúť skutočné formy spolupráce 
na podporu začleňovania miestnych znalostí a posilnenie a konsolidáciu v zmysle 
nachádzania riešení osobitných problémov rozvojových krajín;

23. zdôrazňuje, že koordinovaný prístup na európskej úrovni môže byť rozumným riešením, 
ak prostredníctvom hodnotenia vplyvu možno overiť existenciu úspor z rozsahu a 
pôsobnosti a pridanú hodnotu EÚ; zdôrazňuje potrebu zrozumiteľnejšej a účinnejšej 
koordinácie medzi politikami členských štátov a EÚ, pokiaľ ide o procesy výskumu a 
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vývoja, aby sa zabránilo nákladným duplicitám a prekrývaniu činností, a preto podporuje 
opatrenia na odstránenie prekážok mobility a cezhraničných výskumných činností;

24. zdôrazňuje potrebu vytvoriť ukazovatele, ktorými sa bude merať pokrok v oblasti politiky 
inovácií a ktoré umožnia vyhodnotiť výkonnosť zavedených politických opatrení, a to 
podľa vzoru hodnotiacej tabuľky v oblasti výskumu a inovácií v Únii; víta návrh na 
monitorovanie pokroku v oblasti inovácií v členských štátoch v rámci európskeho 
semestra;

25. domnieva sa, že neexistencia patentu EÚ je akousi „daňou na inovácie“, ktorá brzdí 
ambicióznych mladých novátorov v hľadaní partnerov na vývoj, financovanie, výrobu a 
predaj ich prelomových inovácií; zdôrazňuje, že jednotný patentový režim EÚ by 
umožnil spoločnostiam s inovačnými nápadmi rýchlejšie a lacnejšie žiadať o udelenie 
patentov a zjednodušil by riešenie sporov, vďaka čomu by Európa dokázala skutočne 
konkurovať na globálnom trhu; podporuje preto posilnenú spoluprácu v tejto oblasti a 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby spojili svoje úsilie;

26. zdôrazňuje, že interoperabilné normy môžu pozitívne prispieť k rastu a hospodárskej 
súťaži, a to najmä vtedy, keď si ich prisvojí trh a keď nie sú vnútené zhora; domnieva sa 
preto, že tzv. inteligentná regulácia v podobe noriem môže byť kľúčovou hnacou silou 
inovácií, ak budú regulačné opatrenia a normy primerané, orientované na budúcnosť a 
technologicky neutrálne, a ak budú vytvorené spôsobom, ktorý podnecuje ďalšie 
inovácie;

27. poukazuje na to, že v niektorých odvetviach, napríklad v zdravotníctve, výsledky 
výskumov vždy viedli k inováciám, ak to umožnila veda, a preto sa domnieva, že v 
mnohých prípadoch je pesimizmus Komisie vo vzťahu k inováciám neopodstatnený;

28. vzhľadom na to, že inovácie sú zvyčajne úzko prepojené s trhom a že vznikajú 
neformálnymi cestami sa domnieva, že EÚ by mala doladiť svoje spôsoby hodnotenia, 
pričom by mala vziať do úvahy skutočnosť, že tie isté kritériá hodnotenia nemožno 
použiť na všetky oblasti; 

29. vyjadruje poľutovanie nad tým, že inovačné protokoly sú predmetom dlhých 
byrokratických procesov schvaľovania, ktoré spomaľujú inovácie, obmedzujú 
konkurencieschopnosť trhov EÚ a zastavujú rozvoj vedeckých znalostí v medicínskej 
komunite, čím pacientom znemožňujú rýchlo čerpať z takýchto prínosov;

30. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vymedzili a uviedli do používania politické rámce 
zamerané na podporu rýchleho prístupu používateľov k cenným inováciám v celej EÚ a 
zaistili tým, aby sa novo nájdené inovácie skutočne dostali k potenciálnym koncovým 
používateľom v primeranom čase;

31. zdôrazňuje význam uprednostnenia revízie smernice o klinických skúškach v dialógu s 
výskumníkmi s cieľom zabezpečiť lepší regulačný rámec vývoja medicínskych produktov 
a porovnávania alternatívnej liečby s medicínskymi produktmi v klinickom výskume (ako 
sa to uvádza v záveroch Rady o inováciách a solidarite vo farmaceutickom sektore z jej 
zasadnutia 6. decembra 2010 v Bruseli);



AD\860989SK.doc 7/8 PE458.493v02-00

SK

32. zdôrazňuje veľký význam využívania nových znalostí na vytvorenie nových a lepších 
spôsobov prevencie, zisťovania a liečby rakoviny a podpory rýchlych mechanizmov 
sprístupnenia týchto objavov pacientom;

33. naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby postupovala podľa odporúčania priebežného 
hodnotenia siedmeho rámcového programu (skupina odborníkov), na základe ktorého by 
sa malo uvažovať vyhlásení moratória na nové nástroje až dovtedy, kým nebudú 
dostatočne vyvinuté a primerane posúdené existujúce nástroje, pričom pozornosť by sa 
mala venovať tomu, aby sa zabránilo nadmernému vytváraniu nástrojov;

34. žiada Komisiu, aby predložila Európskemu parlamentu externé hodnotenie inovačných 
nástrojov vytvorených v rámci siedmeho rámcového programu: platforiem a spoločných 
európskych technických iniciatív (JETI), ktorých hodnotenie by malo zahŕňať činnosti, 
výzvy na predkladanie návrhov, inovačné projekty a výsledky (ak existujú) a ekonomický 
príspevok z verejných a súkromných fondov.
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