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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че иновациите, във всички области на познанията и на икономическата и 
социалната дейност, трябва да се ръководят от критериите за обществен интерес, 
подобряване на качеството на живот, насърчаване на социалното благосъстояние и 
опазване на околната среда и на равновесието в природата;

2. подчертава, че понятието за иновации има много измерения поради своето естество 
и обхваща не само научните изследвания и експерименталното и технологичното 
развитие (което е крайъгълен камък на иновациите), но и разработването на нови 
процеси, методологии и организационни и поведенчески модели;

3. подчертава, че околната среда, общественото здраве и безопасността на храните са 
сред областите, в които има най-остра нужда от активизиране на усилията в 
областта на иновациите, включително укрепване на съществуващата научна и 
технологична база; подчертава, че ще е необходимо бъдещите програми на ЕС в 
сферата на научните изследвания и иновациите да вземат предвид тези области по 
целесъобразен начин, който е пропорционален на огромните предизвикателства, 
пред които сме изправени; 

4. предлага като примери за приоритетни области, към които следва да се насочат по-
големи усилия с оглед на развитието на възможностите в сферата на науката, 
технологиите и иновациите: ефикасно използване на ресурсите; недостиг на 
ресурсите; използване и обезвреждане на отпадъци; изменение на климата; опазване 
на природата и на биологичното разнообразие; качество и безопасност на храните; 
демографски промени и нови епидемии; 

5. счита, че инвестициите в развитието и укрепването на възможностите в сферата на 
науката, технологиите и иновациите са не само средство за предприемане на 
действия въз основа на новаторски идеи, които могат да се превърнат в продукти и 
услуги и да се предложат на пазара, но и необходимо действие в отговор на редица 
проблеми и предизвикателства, пред които е изправено човечеството; 

6. счита категорично, че иновациите трябва да бъдат ключов елемент от обществената 
политика в области като околната среда, водата, енергетиката, транспорта, 
далекосъобщенията, здравето и образованието; подчертава необходимостта от 
повсеместно насърчаване на разпространението и внедряването на иновациите — в 
публичния сектор, в частните предприятия и по-специално в малките и средните 
предприятия, както и в социалната икономика;

7. счита, че поставянето на по-силен акцент върху политиката в областта на 
иновациите представлява възможност за модернизиране и укрепване на 
обществените услуги както в съществуващите, така и в нововъзникващите области, 
във всички сфери на икономическия и обществения живот, като по този начин се 
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насърчават качеството и ефективността, разкриването на работни места, борбата 
срещу бедността и социалното изключване, както и икономическото, социалното и 
териториалното сближаване; 

8. припомня, че в области като околната среда, общественото здраве и безопасността 
на храните публичните институции за научна и развойна дейност изпълняват 
уникална роля чрез оказване на съдействие при определянето на секторни 
обществени политики, при извършването на оценка, свеждането до минимум и 
управлението на обществените рискове, както и при процеса на сертификация, 
стандартизация и регулиране, наред с други функции от ключово значение, които 
следва да получат признание и защита;

9. отбелязва заключенията на европейската работна група за иновации от 2009 г., че 
икономическата и финансовата криза оказват несъразмерно въздействие върху 
различните страни и региони, което засяга отрицателно целта за конвергенция; 
изразява безпокойството си, че настоящите бюджетни ограничения, наложени на 
държавите-членки, могат да доведат до по-големи ограничения върху научно-
технологичната област и иновациите с потенциално вредни последици; изразява 
съгласието си, че инициативата „Съюз за иновации“ следва да включва всички 
държави-членки и региони, и че това е от съществено значение, за да се избегне 
създаването на „иновационна пропаст“ между по-развитите и по-малко развитите 
страни и региони; 

10. счита, че по-голямата координация на усилията в научно-технологичната област и 
иновациите не следва да означава неинвестиране или недостатъчно инвестиране, що 
се отнася до научния капацитет на държавите-членки или регионите, за сметка на 
останалите; счита, че по-скоро това следва да включва инвестиции в разработването 
на разумна и съгласувана база в научно-технологичната област и иновациите в 
различните страни и региони, в съответствие с техните характеристики и степен на 
развитие, с оглед на насърчаването на ползотворни взаимодействия и плодотворно 
сътрудничество; 

11. подчертава важната роля на структурните фондове за насърчаване на инвестициите 
в научно-технологичната област и иновациите; счита, че Европейският социален 
фонд и Европейският фонд за регионално развитие трябва да играят централна роля 
съответно в обучението и предаването на умения на работниците в областта на 
иновациите и финансирането на регионалните стратегии за иновации, които е 
възможно да окажат положително въздействие във връзка с териториалната 
политика, подобряването на условията на живот, насърчаването на социална 
справедливост и благоденствие и опазването на околната среда; подчертава 
необходимостта от укрепване на политиката на сближаване и нейните цели, с 
иновациите като един от крайъгълните камъни, в рамките на финансовата 
перспектива след 2013 г.;

12. подчертава, че в държавите-членки разумните и ефективни системи в научно-
технологичната област и иновациите не могат да съществуват отделно от 
висококачествени, приобщаващи системи на публично образование, способни да 
насърчават достъп за всички на недискриминационна основа до най-високите 
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образователни равнища; настоява да се обръща специално внимание на научната и 
инженерната област, околната среда и здравеопазването; подчертава, че в някои от 
тези области и в някои държави-членки годините на неинвестиране или 
недостатъчно инвестиране са довели до сериозна липса на специалисти, 
включително техници и изследователи, и че тази тенденция трябва да бъде 
променена; 

13. счита, че напредъкът в научните знания и многобройните й приложения не 
премахват необходимостта от отворена и основаваща се на участието оценка на 
етичните, социалните и политическите последици от тези приложения; обръща 
внимание на необходимостта от насърчаването и разпространението на научна 
култура сред широката общественост; 

14. счита, че е необходимо научното и технологичното развитие и иновациите да бъдат 
взети предвид при определянето на помощта за развитие и процеса на 
сътрудничество; подчертава, че освен износа на технологии ЕС ще трябва да развие 
форми на истинско сътрудничество, които насърчават включването на местните 
знания, пълномощия и консолидация за намирането на решения на специфичните 
проблеми на развиващите се страни.


