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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att innovation inom alla kunskapsområden och inom all 
ekonomisk och social verksamhet bör ha allmänintresset, ökad livskvalitet, främjande av 
social välfärd, miljöskydd och bevarande av jämvikt i naturen som riktmärken.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om innovationsunionen som 
ett nyckelinitiativ i Europa 2020-strategin för sysselsättning och tillväxt, och betonar 
vikten av att undvika misstagen under den tidigare strategiska 10-årsperioden i samband 
med genomförandet av Europa 2020-strategin.

3. Europaparlamentet betonar att innovationsbegreppet är flerdimensionellt eftersom det inte 
bara täcker vetenskaplig forskning och experimentell och teknisk utveckling – själva 
hörnstenen för innovation – utan också utvecklingen av nya processer, metoder samt 
organisations- och beteendemodeller.

4. Europaparlamentet betonar att miljöskyddet, folkhälsan och livsmedelssäkerheten samt 
kampen mot klimatförändringarna hör till de områden där behovet av ökade 
innovationsinsatser är som störst, vilket innebär en förstärkning av dagens vetenskapliga 
och tekniska grund. Dessa områden bör ingå i EU:s framtida forsknings- och 
innovationsprogram på ett lämpligt sätt, och därför behövs en sektorsövergripande strategi 
som bygger på ekosystemens motståndskraft.

5. Europaparlamentet anser att följande områden bör prioriteras och bli föremål för ökade 
insatser när det gäller utvecklingen av vetenskaps-, teknik- och innovationskapaciteten: 
effektiv resursanvändning, resursknapphet, återställande av ekosystemen, återvinning och 
materialåtervinning av avfall, klimatförändringar, ökenspridning, risken för 
naturkatastrofer, bevarande av naturen och den biologiska mångfalden, livsmedelskvalitet 
och livsmedelssäkerhet, demografiska förändringar samt nya epidemier.

6. Europaparlamentet anser att investeringar för att utveckla och förstärka vetenskaps-, 
teknik- och innovationskapaciteten inte bara tjänar som ett sätt att tillvarata nya idéer som 
kan omvandlas i varor och tjänster som kan lanseras på marknaden, utan utgör ett 
nödvändigt medel för att lösa många av de problem och utmaningar som mänskligheten 
står inför i dag.

7. Europaparlamentet vidhåller att innovation bör utgöra ett avgörande inslag i den allmänna 
politiken på områden såsom miljön, vatten, energi, transporter, telekommunikation, hälsa 
och utbildning. Parlamentet betonar att innovationer måste spridas och tillämpas 
gränsöverskridande inom den offentliga sektorn och inom privata företag, särskilt små och 
medelstora företag.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja resurserna i den gemensamma 
strategiska ramen för finansiering av forskning och innovation i EU för att säkerställa ett 
hållbart genomförande av infrastrukturerna för biologisk och medicinsk forskning som en 
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offentlig FoU-tjänst, som ska vara inriktad på högre livskvalitet för medborgarna och 
utgöra ett steg framåt mot ett kunskapssamhälle som kan möta de samhälleliga 
förändringarna i Europa.

9. Europaparlamentet anser att större tonvikt på innovationsstrategier utgör en möjlighet att 
modernisera och förstärka samhällstjänster på nuvarande och nya områden inom en rad 
sektorer av näringsliv och samhälle, vilket bidrar till att främja såväl deras kvalitet och 
effektivitet, som skapandet av arbetstillfällen, kampen mot fattigdom och socialt 
utanförskap samt den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.

10. Europaparlamentet erinrar om att inom områden som miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet spelar offentliga forsknings- och utvecklingsinstitutioner en oersättlig 
roll när det gäller ett antal uppgifter av avgörande betydelse som behöver erkännas och 
bibehållas, som att utarbeta den allmänna sektorsvisa politiken, bedöma, minimera och 
hantera risker för allmänheten samt certifiera och fastställa standarder och lagar.

11. Europaparlamentet har tagit del av den europeiska innovationspanelens slutsatser från 
2009, enligt vilka den ekonomiska och finansiella krisen har oproportionerlig inverkan i 
olika länder och regioner, vilket hotar konvergensmålet. Parlamentet ser med oro på att de 
nuvarande budgetkraven på medlemsstaterna kan leda till minskade investeringar i 
vetenskap, teknik och innovation, vilket kan få mycket negativa effekter. Parlamentet 
delar åsikten att samtliga medlemsstater och regioner bör bli delaktiga i initiativet 
Innovationsunionen och att det är nödvändigt att undvika att det skapas en 
”innovationsklyfta” mellan länder och regioner som är mer eller mindre innovativa.

12. Europaparlamentet anser att en bättre samordning av insatserna för vetenskap, teknik och 
innovation inte bör medföra att investeringar i forskningskapaciteten i vissa medlemsstater 
eller regioner trappas ner eller avvecklas till förfång för andra. Samordningen bör snarare 
ske genom investeringar för att skapa en stabil och enhetlig grund för innovation och 
utveckling, som tar hänsyn till särdragen och utvecklingsnivån i olika länder och regioner, 
så att önskvärda synergier och ett fruktbart samarbete kan komma till stånd.

13. Europaparlamentet betonar att strukturfonderna är mycket viktiga för investeringar i 
vetenskap, teknik och innovation. Parlamentet anser att Europeiska socialfonden och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden har en viktig funktion att fylla när det gäller att 
säkerställa arbetstagarnas utbildning och kvalifikationer inom innovation, liksom 
finansieringen av regionala innovationsstrategier som kan få positiva territoriella effekter, 
förbättra medborgarnas levnadsvillkor, främja jämlikheten och den sociala välfärden samt 
skydda miljön. Parlamentet understryker vikten av att stärka sammanhållningspolitiken 
och dess mål, där bl.a. innovation ska vara en grundbult, i budgetramen för tiden efter 
2013.

14. Europaparlamentet framhåller att tillgången till EU-programmen måste förenklas, att 
dessa måste samordnas i större utsträckning och att deras hävstångseffekt för investeringar 
i den privata sektorn måste öka. Parlamentet betonar att Europeiska regionala 
utvecklingsfonden måste utnyttjas fullt ut för att utveckla forsknings- och 
innovationskapaciteten i hela EU.

15. Europaparlamentet välkomnar de europeiska innovationspartnerskapen som är avsedda att 
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öka och samordna investeringarna i FoU samt att i större utsträckning samordna 
upphandlingsförfaranden för att påskynda införandet av innovationer på marknaden. 
Parlamentet betonar emellertid att upphandlingsstrategierna bör vara utformade så att de 
inte ersätter privata marknader eller snedvrider konkurrensen utan att dessa i stället 
utnyttjas så att spridningen av innovation stimuleras, samtidigt som marknaderna ska vara 
fria att röra sig i nya riktningar.

16. Europaparlamentet betonar att innovation, forskning och utveckling främst bör finansieras 
med privat kapital, och välkomnar kommissionens åtgärder för att förbättra marknaden för 
riskkapital.

17. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att finansiella instrument ska tas 
fram för att locka till ökade privata investeringar i forskning och utveckling fram till 2014. 
Parlamentet välkomnar det samarbete som har föreslagits med Europeiska 
investeringsbanken, nationella finansiella mellanhänder och privata investerare om att 
utarbeta förslag som ska komma till rätta med de stora skillnaderna på marknaden, 
däribland riskkapital för snabbväxande företag, riskdelningsfinansiering för investeringar i 
FoU-projekt och lån till innovativa snabbväxande små och medelstora företag.

18. Europaparlamentet framhåller att återstående hinder för innovativa och dynamiska företag 
måste undanröjas, i fråga om större tillgång till riskkapitalfinansiering i ett tidigt skede, 
särskilt för små och medelstora företag. Parlamentet konstaterar att en fungerande inre 
marknad utgör den främsta stimulansen för innovation inom EU.

19. Europaparlamentet betonar att stabila och effektiva system for vetenskap, teknik och 
innovation är oskiljaktigt förbundna med öppna och högkvalitativa offentliga 
utbildningssystem i samtliga medlemsstater, där alla utan diskriminering har tillgång till 
högsta utbildningsnivå. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt vetenskap, teknik, miljö och 
hälsa. På vissa av dessa områden och i vissa medlemsstater har åratals av minskade 
investeringar eller underinvesteringar lett till en allvarlig brist på specialister, däribland 
tekniker och forskare, och denna utveckling måste brytas.

20. Europaparlamentet anser att de vetenskapliga framstegen och dess många tillämpningar 
inte fråntar att det behövs en öppen utvärdering där många får delta om de etiska, 
samhälleliga och politiska implikationerna av tillämpningarna. Parlamentet 
uppmärksammar att man måste främja och slå vakt om en vetenskaplig kultur bland 
allmänheten.

21. Europaparlamentet anser att stöd måste ges till initiativ som syftar till att främja den 
vetenskapliga dialogen och sprida resultaten till största möjliga publik, utöver den 
vetenskapliga, varigenom civilsamhällets roll i forskningen kan stärkas.

22. Europaparlamentet anser att den vetenskapliga och tekniska utvecklingen och innovation 
måste beaktas i utformningen av biståndspolitiken. Parlamentet betonar att EU inte bara 
bör exportera teknik utan också bör utveckla ett verkligt samarbete där man tar till vara 
lokala kunskaper, främjar medbestämmande och finner lösningar på specifika problem i 
utvecklingsländerna.

23. Europaparlamentet betonar att en samordnad strategi på EU-nivå kan vara rimlig om en 
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konsekvensbedömning kan visa på stordrifts- och diversifieringsfördelar och ett 
EU-mervärde. Parlamentet betonar att det behövs en tydligare och effektivare samordning 
mellan medlemsstaterna och EU:s politik i fråga om FoU-processer för att undvika 
kostsamt dubbelarbete och överlappningar. Parlamentet stöder därför åtgärder som ska 
undanröja hinder för rörlighet och gränsöverskridande forskningsverksamhet.

24. Europaparlamentet framhåller att indikatorer måste tas fram som visar på framsteg i 
innovationspolitiken och gör det möjligt att utvärdera befintliga politiska åtgärder, med 
forsknings- och innovationsunionens resultattavla som exempel. Parlamentet välkomnar 
förslaget att övervaka innovationsframsteg i medlemsstaterna inom ramen för den 
europeiska terminen.

25. Europaparlamentet anser att frånvaron av EU-patent är en ”innovationsskatt” som hindrar 
framåtsträvande unga innovatörer i deras sökande efter partner för att utveckla, finansiera, 
producera och sälja sina banbrytande innovationer. Parlamentet framhåller att med ett 
enda EU-patentsystem skulle företag med nya idéer snabbare och billigare kunna söka 
patent och tvistlösning underlättas, och därmed skulle EU kunna bli verkligt 
konkurrenskraftigt på den globala marknaden. Parlamentet uppmuntrar därför till ökat 
samarbete på detta område och uppmanar alla medlemsstater att delta i detta arbete.

26. Europaparlamentet betonar att driftskompatibla standarder på ett positivt sätt kan bidra till 
tillväxt och konkurrens, särskilt när de plockas upp av marknaden och inte påtvingas 
uppifrån. Parlamentet anser därför att smart reglering i form av standarder kan bli en 
viktig drivkraft för innovation, om regleringen och standarderna är proportionerliga, 
framtidssäkrade och teknikneutrala och är utformade på ett sätt som stimulerar till 
ytterligare innovation.

27. Europaparlamentet framhåller att inom vissa sektorer som hälsosektorn har 
forskningsresultaten alltid lett till innovation i de fall detta har varit vetenskapligt möjligt, 
och menar därför att i många fall är kommissionens pessimism i fråga om innovation 
obefogad.

28. Europaparlamentet menar att eftersom innovation brukar ha en nära koppling till 
marknaden och utvecklas genom informella kanaler, bör EU förbättra sina 
utvärderingsmetoder när det gäller innovation och ta hänsyn till att inte alla områden kan 
bedömas utifrån samma kriterier.

29. Europaparlamentet beklagar att innovationsprotokoll är föremål för långa byråkratiska 
godkännandeförfaranden som hämmar innovation, begränsar EU-marknadens 
konkurrenskraft och stoppar utvecklingen av den vetenskapliga kunskapen inom 
läkarkåren, så att fördelar för patienterna uteblir.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fastställa och 
genomföra politiska ramar som ska syfta till att användare i hela EU snabbt ska få tillgång 
till värdefull innovation och se till att nya innovationer faktiskt når ut till potentiella 
slutanvändare inom rimlig tid.

31. Europaparlamentet betonar vikten av att prioritera översynen av direktivet om kliniska 
prövningar i dialog med forskare, i syfte att säkerställa en bättre lagstiftning för 
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framtagandet av läkemedel och för jämförelse av alternativa behandlingar med läkemedel 
i klinisk forskning (vilket framhålls i rådets slutsatser från mötet i Bryssel den 
6 december 2010 om innovation och solidaritet i läkemedelssektorn).

32. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att använda ny kunskap för att hitta nya och 
bättre sätt att förebygga, upptäcka och behandla cancer och att främja system som gör att 
patienterna så snabbt som möjligt får tillgång till upptäckterna.

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa expertgruppens rekommendation 
från den preliminära utvärderingen av det sjunde ramprogrammet om att ett moratorium 
för nya instrument bör övervägas fram till dess att de befintliga instrumenten är tillräckligt 
utvecklade och utvärderade, och manar till försiktighet för att undvika en förvirrande 
ökning av instrument.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för parlamentet lägga fram en extern 
utvärdering av de innovationsinstrument som skapas inom ramen för det 
sjunde ramprogrammet och som omfattar plattformar och gemensamma europeiska 
teknikinitiativ (Joint European Technology Initiative, JETI), vars utvärdering bör omfatta 
aktiviteter, förslagsförfrågningar, innovationsprojekt och resultat (om sådana finns) samt 
det ekonomiska bidraget från offentlig och privat finansiering.
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