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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at innovation på alle vidensområder og økonomiske og sociale områder skal styres 
af kriterier til beskyttelse af almenhedens interesse, forbedring af befolkningens 
livskvalitet, fremme af det sociale velfærd og beskyttelse af miljøet og naturens balance;

2. understreger, at innovation er et mangesidet begreb, idet det ud over videnskabelige 
forskning og eksperimentel og teknologisk udvikling - der er det grundliggende 
fundament, som innovationen hviler på – også omfatter udvikling af nye processer, 
metoder, organisations-  og adfærdsmodeller;

3. understreger, at miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed er blandt de områder, hvor der 
er størst behov for en forøgelse af innovationsindsatsen, hvilket indebærer en styrkelse af 
det eksisterende videnskabelige og teknologiske grundlag; fremhæver, at de fremtidige 
forsknings- og innovationsprogrammer i EU skal tage hensyn til disse områder på behørig 
måde og i forhold til de enorme udfordringer, vi står overfor; 

4. mener, at følgende er eksempler på prioriterede målområder for en øget indsats med 
hensyn til udvikling af videnskabelig, teknologisk og innovativ kapacitet:  effektiv 
ressourceanvendelse, ressourceknaphed, udnyttelse og behandling af affald, 
klimaændringer, bevarelse af naturen og den biologiske mangfoldighed, fødevarekvalitet 
og fødevaresikkerhed, demografiske ændringer og nye epidemier; 

5. mener, at investeringer i udvikling og styrkelse af den videnskabelige, teknologiske og 
innovative kapacitet snarere udgør et nødvendigt middel, der kan bidrage til at løse flere af 
de problemer og udfordringer, som menneskeheden i dag står overfor, end et middel til 
blot at vurdere innovative idéer, der kan udmøntes i produkter og tjenesteydelser, som kan 
introduceres på markedet; 

6. fastholder, at innovation bør være et afgørende element i den offentlige politik på områder 
som miljø, vand, energi, transport, telekommunikation, sundhed og uddannelse; 
understreger betydningen af at fremme generel udbredelse og anvendelse af innovation i 
den offentlige sektor, i virksomhederne, især de små og mellemstore virksomheder og på 
det socialøkonomiske område;

7. mener, at flere impulser til innovationspolitikken vil give mulighed for at modernisere og 
styrke de offentlige tjenester både på eksisterende og fremtidige områder inden for en 
række økonomiske og sociale sektorer, hvilket vil fremme kvalitet og effektivitet, skabe 
beskæftigelse, medvirke til at bekæmpe fattigdom og social marginalisering samt styrke  
økonomisk, social og territorial samhørighed; 

8. erindrer om, at offentlige forsknings- og udviklingsinstitutioner på områder som miljø, 
folkesundhed og fødevaresikkerhed spiller en uundværlig rolle med henblik på at 
fastlægge offentlige sektorpolitikker og med hensyn til vurdering, minimering og 
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forvaltning af offentlige risici, med hensyn til certificering, standardisering og regulering 
blandt andre opgaver af afgørende betydning, som det er vigtigt at anerkende og beskytte; 

9. noterer sig Det Europæiske Innovationspanels konklusioner fra 2009, ifølge hvilke den 
økonomiske og finansielle krise har uforholdsmæssig stor indvirkning på forskellige lande 
og regioner, hvilket underminerer konvergensmålsætningen;  er bekymret over, at de 
nuværende budgetstramninger, der pålægges medlemsstaterne, kan medføre større 
begrænsninger i investeringerne i forskning, teknologi og innovation, og det kan få meget 
negative følger; er enig i, at initiativet "Innovation i EU" bør omfatte alle lande og 
regioner, og at man skal undgå en "innovationskløft" mellem mere og mindre innovative 
lande og regioner;  

10. mener, at en bedre koordination af indsatsen på området forskning, teknologi og 
innovation ikke må føre til mangel på eller begrænsning af investeringerne i visse landes 
og regioners forskningsmæssige kapacitet til fordel for andre, men derimod bør føre til 
investering i et solidt og sammenhængende innovations- og udviklingsgrundlag i de 
forskellige lande og regioner, der tager hensyn til deres specifikke forhold og forskellige 
udviklingsgrad, med henblik på at fremme gavnlige synergier og et frugtbart samarbejde; 

11. fremhæver den afgørende rolle, som strukturfondene spiller for fremme af investeringer i 
forskning, teknologi og innovation; mener, at Den Europæiske Socialfond og Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling har en central rolle at spille med henblik på dels 
at give arbejdstagerne uddannelse og forbedre deres færdigheder på innovationsområdet 
og dels at finansiere regionale innovationsstrategier, der kan få positive virkninger for 
territorialpolitikken, forbedring af befolkningens levevilkår, fremme af ligestilling og 
social velfærd og for miljøbeskyttelsen; understreger betydningen af at styrke 
samhørighedspolitikken og samhørighedsmålsætningerne, bl.a. ved at støtte sig på 
innovation, inden for rammerne af de finansielle overslag efter 2013;

12. påpeger, at eksistensen af solide og effektive forsknings-, teknologi- og 
innovationssystemer er en uomgængelig forudsætning for eksistensen af inklusive, 
offentlige uddannelsessystemer af høj kvalitet i alle medlemsstaterne, der kan fremme 
adgangen for alle uden forskel til de højeste uddannelsestrin; ; mener, at der bør lægges 
særlig vægt på området for forskning og ingeniørvidenskab, på miljø- og 
sundhedsområdet; understreger, at der på nogle af disse områder i flere lande i årevis har 
hersket mangel på eller begrænsning af investeringer, hvilket har ført til en situation med 
alvorlig mangel på specialiseret personale, herunder teknikere og forskerne, og at det 
haster med at vende denne tendens;  

13. mener, at forbedret viden og de mange forskellige anvendelsesmuligheder for den ikke 
overflødiggør behovet for en åben og omfattende vurdering af de etiske, sociale og 
politiske virkninger af disse anvendelsesmuligheder; gør opmærksom på, at der er behov 
for at fremme og generelt udbrede den videnskabelige kultur i befolkningen;  

14. mener, at der skal tages hensyn til videnskabelig og teknologisk udvikling og innovation i 
forbindelse med definition af politikker for samarbejde og udviklingsbistand;  
understreger, at EU ud over blot at eksportere teknologi skal udvikle et ægte samarbejde, 
som fremmer inddragelse af lokal viden, kapacitetsopbygning og udvikling af løsninger på 
udviklingslandenes specifikke problemer.


