
PA\855893CS.doc PE458.493v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2010/2245(INI)

2. 2. 2011

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

o Unii inovací: proměna Evropy pro svět po krizi
(2010/2245(INI))

Navrhovatel: João Ferreira



PE458.493v01-00 2/4 PA\855893CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\855893CS.doc 3/4 PE458.493v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. domnívá se, že inovace ve všech odvětvích znalostí i hospodářské a společenské činnosti 
se musí řídit kritérii veřejného zájmu, zvyšování kvality života, růstu blahobytu 
společnosti a zachovávání životního prostředí a rovnováhy v přírodě;

2. zdůrazňuje, že myšlenka inovace má ze své podstaty mnoho rozměrů a zahrnuje nejen 
vědecký výzkum a experimentální i technologický rozvoj (což je základní kámen inovací), 
ale také vývoj nových procesů, metodologií a modelů organizace a chování;

3. zdůrazňuje, že obzvláště oblasti životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti 
potravin nejvíce vyžadují zvýšené inovační úsilí zahrnující i posílení stávající vědecké
a technologické základny; zdůrazňuje, že budoucí programy EU v oblasti výzkumu
a inovací budou muset tyto oblasti vhodným způsobem zohledňovat, úměrně obrovským 
výzvám, které před námi stojí; 

4. uvádí následující oblasti jako příklady priorit, na něž by se mělo zaměřit větší úsilí
v kontextu rozvoje kapacit ve vědě, technologii a inovacích (STI): účinné využívání 
zdrojů; nedostatek zdrojů; nadměrné užívání zdrojů a likvidace odpadů; změna klimatu; 
ochrana přírody a biologické rozmanitosti; kvalita a bezpečnost potravin; demografické 
změny a nové druhy epidemií; 

5. je přesvědčen, že investování do rozvoje a posilování kapacit STI není pouhé využívání 
inovativních myšlenek, které lze zpeněžit v podobě výrobků nebo služeb na trhu, ale 
představuje také potřebný způsob, jak odpovědět na mnoho problémů a výzev, před 
kterými lidstvo právě stojí; 

6. zdůrazňuje, že v takových oblastech jako je životní prostředí, vodní zdroje, energie, 
doprava, telekomunikace, zdravotnictví a vzdělávání musí být inovace klíčovou složkou 
veřejné politiky; zdůrazňuje, že je potřeba podporovat šíření a přijímání inovací ve 
veřejném sektoru, soukromých firmách a obzvláště pak v malých a středních podnicích i 
v sociálním hospodářství; 

7. domnívá se, že větší důraz na politiku inovací představuje možnost, jak modernizovat
a posílit veřejné služby ve stávajících i nově vznikajících oblastech, v celé řadě aspektů 
hospodářského a společenského života, čímž se posílí kvalita a výkonnost, vytváření 
pracovních míst, boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení i sociální a územní soudržnost;

8. připomíná, že v oblastech zahrnujících životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin hrají veřejné instituce pro výzkum a vývoj nenahraditelnou roli, protože mimo 
dalších důležitých úkolů, které na sebe musí brát a garantovat, pomáhají při definování 
veřejných sektorových politik, hodnocení, minimalizaci a řízení veřejných rizik a při 
udělování osvědčení, vytváření norem a regulaci; 
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9. bere na vědomí závěry Evropské skupiny pro inovace z roku 2009, v nichž se konstatuje, 
že hospodářská a finanční krize má nepoměrné důsledky v různých zemích a oblastech, 
které narušují plnění cíle „konvergence”; obává se, že současná rozpočtová omezení 
nařízená členským státům mohou vést k dalšímu omezování investic do STI, což by 
potenciálně mohlo mít škodlivé důsledky; souhlasí, že iniciativa Unie inovací by měla 
zahrnovat všechny členské státy a regiony a že je nezbytné zamezit vzniku „inovační 
propasti” mezi regiony více a naopak méně zaměřenými na inovace; 

10. domnívá se, že propojenější koordinace úsilí v oblasti STI by s sebou neměla nést zrušení 
investic nebo nedostatečné investice do vědeckých kapacit některých členských států či 
regionů oproti jiným; naopak se domnívá, že by měla přinést investice do rozvoje silného
a jednotného základu v oblasti STI v různých zemích a regionech v souladu s jejich 
charakteristikami a mírou rozvinutosti s cílem posílit přínosnou součinnost a plodnou 
spolupráci;

11. zdůrazňuje klíčovou roli strukturálních fondů při posilování investic do STI; domnívá se, 
že Evropský sociální fond a Evropský fond regionálního rozvoje mají hrát hlavní úlohu 
jak při předávání dovedností pracovníkům a jejich odborné přípravě v oblasti inovací, tak 
při financování regionálních inovačních strategií, které by mohly mít pozitivní dopad na 
územní politiku, zlepšení životních podmínek, posilování sociální spravedlnosti
a blahobytu i ochrany prostředí; v rámci finanční perspektivy po roce 2013 zdůrazňuje 
potřebu posílit politiku soudržnosti a její cíle, jejichž základním pilířem je inovace;

12. zdůrazňuje, že ve všech členských státech nelze oddělovat existenci silných a efektivních 
systému STI od vysoce kvalitních a inkluzivních veřejných vzdělávacích systémů 
schopných zvyšovat dostupnost nejvyšších úrovní vzdělání pro všechny na 
nediskriminačním základě; zasazuje se za zvláštní zřetel k oblastem vědy, techniky, 
životního prostředí a zdraví; zdůrazňuje, že v některých těchto oblastech a v některých 
členských státech vedly roky bez investic či nedostatečných investic ke kritickému 
nedostatku specializovaných pracovníků včetně techniků a vědců a že je třeba tento trend 
zvrátit; 

13. domnívá se, že pokrok v oblasti znalostí a jejich mnohostranné využití nezprošťují 
nutnosti otevřeně hodnotit etické, společenské i politické dopady jejich využití za širší 
účasti všech stran; upozorňuje na potřebu rozvíjet a šířit vědeckou kulturu u široké 
veřejnosti; 

14. zastává názor, že je třeba brát ohled na vědecký a technologický pokrok a inovace při 
stanovování rozvojové pomoci a politik spolupráce; zdůrazňuje, že kromě pouhého 
vývozu technologií bude EU muset rozvinout formy skutečné spolupráce, které zvýší 
začleňování místních poznatků a posílí účast i konsolidaci ve smyslu nalezení řešení pro 
specifické problémy rozvojových zemí.


