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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2010/2245(INI)

2.2.2011

LAUSUNTOLUONNOS
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

innovaatiounionista: Euroopan mukauttaminen kriisin jälkeiseen maailmaan
(2010/2245(INI))

Valmistelija: João Ferreira



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

FI

PA_NonLeg



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

FI

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että kaikilla tietämyksen sekä taloudellisen ja yhteiskunnallisen toiminnan alueilla 
innovaatioita täytyy ohjata yleisen edun kriteerit, elämänlaadun parantaminen, 
hyvinvoinnin edistäminen sekä ympäristön ja luonnon tasapainon säilyttäminen;

2. painottaa, että innovaatiokonsepti on luonteeltaan moniulotteinen ja kattaa tieteellisen 
tutkimuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäksi myös uusien prosessien, 
menetelmien sekä organisaatio- ja käyttäytymismallien kehittämisen;

3. painottaa, että ympäristöön, kansanterveyteen ja elintarviketurvaan liittyvillä aloilla 
tarvitaan eniten sellaista innovaatiotoimintaa, johon kuuluu olemassa olevan tieteellisen ja 
teknisen perustan vahvistaminen; korostaa, että EU:n tulevissa tutkimus- ja innovaatio-
ohjelmissa on otettava kyseiset alat asianmukaisesti huomioon tavalla, joka on suhteessa 
niihin liittyviin valtaviin haasteisiin;

4. ehdottaa, että tiede-, teknologia- ja innovaatiokapasiteetin kehittämisessä olisi 
panostettava esimerkiksi seuraaviin aloihin: tehokas resurssien käyttö, resurssien 
niukkuuden huomioon ottaminen, jätteiden hyödyntäminen ja käsittely, ilmastonmuutos, 
luonnon ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, elintarvikkeiden laatu ja 
turvallisuus, demografiset muutokset ja uudet kulkutaudit;

5. ei pidä investointeja tiede-, teknologia- ja innovaatiokapasiteetin kehittämiseen ja 
vahvistamiseen pelkkänä keinona hyödyntää uusia ideoita, jotka voidaan muuttaa 
markkinoille lanseerattaviksi tuotteiksi ja palveluiksi, vaan pikemminkin välttämättömänä 
keinona ratkaista ongelmia, joita ihmiskunnalla on tänään;

6. korostaa, että innovaatioiden on oltava keskeinen osa julkista politiikkaa seuraavilla 
aloilla: ympäristö, vesi, energia, liikenne, tietoliikenne, terveys ja koulutus; pitää tärkeänä 
edistää innovaatioiden laajaa levitystä julkisella sektorilla, yksityisyrityksissä ja erityisesti 
pk-yrityksissä sekä yhteisötalouden alalla;

7. katsoo, että innovaatiopolitiikan painottaminen mahdollistaa julkisten palvelujen 
ajantasaistamisen ja vahvistamisen useilla talous- ja yhteiskuntaelämän jo olemassa 
olevilla ja syntyvillä aloilla ja edistää siten kyseisen politiikan laatua ja vaikuttavuutta, 
uusien työpaikkojen luomista, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista sekä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta;

8. muistuttaa, että muun muassa ympäristönsuojelun, kansanterveyden ja elintarviketurvan 
alalla tutkimus- ja kehitysalan julkisilla laitoksilla on korvaamaton merkitys alakohtaisten 
julkisten politiikkojen muovaamisessa, julkisten riskien arvioinnissa, minimoimisessa ja 
hallitsemisessa sekä sertifioinnissa, standardisoinnissa ja sääntelyssä; katsoo, että nämä 
kuuluvat niihin erittäin tärkeisiin tehtäviin, joiden arvo on syytä tunnustaa ja säilyttää;
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9. panee merkille Euroopan innovaatiopaneelin 2009 päätelmät, joiden mukaan talous- ja 
rahoituskriisillä on ollut suhteeton vaikutus eri maissa ja alueilla, mikä vaarantaa 
lähentymistavoitteen toteutumisen; pitää huolestuttavana sitä, että jäsenvaltioille asetetut 
budjettivaatimukset voivat johtaa tieteeseen, teknologiaan ja innovaatioihin kohdistuvien 
investointien vähenemiseen, millä voi olla hyvin haitallisia vaikutuksia; katsoo, että 
kaikkien jäsenvaltioiden ja alueiden olisi kuuluttava innovaatiounionialoitteen piiriin ja 
että on erittäin tärkeää välttää "innovaatiokuilun" syntymistä innovatiivisempien ja 
vähemmän innovatiivisten maiden ja alueiden välille;

10. katsoo, että tiede-, teknologia- ja innovaatiotoimien koordinoinnin tiivistämisen ei saisi 
estää tutkimuskapasiteettiin kohdistuvia investointeja tai vähentää niitä tietyissä 
jäsenvaltioissa tai tietyillä alueilla muiden jäsenvaltioiden tai alueiden kustannuksella 
vaan että tiiviimmän koordinoinnin olisi pikemminkin edistettävä investointeja tutkimus-
ja kehitystoiminnan vakaan ja johdonmukaisen perustan kehittämiseen eri maissa ja 
alueilla niiden erityispiirteiden ja kehitystason mukaisesti, jotta voidaan edistää synergiaa
ja yhteistyötä toivotulla ja hedelmällisellä tavalla;

11. korostaa rakennerahastojen ratkaisevaa roolia tiede-, teknologia- ja 
innovaatioinvestoinneissa; katsoo, että Euroopan sosiaalirahastolla ja Euroopan 
aluekehitysrahastolla on keskeinen rooli työntekijöiden kouluttamisessa ja heidän 
ammattitaitonsa kehittämisessä innovaatioiden alalla ja sellaisten alueellisten 
innovaatiostrategioiden rahoittamisessa, joilla voi olla myönteisiä alueellisia vaikutuksia 
ja joiden avulla voidaan parantaa kansalaisten elinoloja sekä edistää yhteiskunnallista 
oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia sekä ympäristönsuojelua; pitää tärkeänä vahvistaa 
yhteenkuuluvuuspolitiikkaa ja sen tavoitteita, joista muun muassa innovaatioiden 
edistäminen on keskeinen tavoite vuoden 2013 jälkeisessä rahoituskehyksessä;

12. painottaa, että vakaat ja tehokkaat tiede-, teknologia- ja innovaatiojärjestelmät liittyvät 
erottamattomasti sellaisiin laadukkaisiin ja osallistaviin julkisiin koulutusjärjestelmiin 
kaikissa jäsenvaltioissa, joissa on kaikille avoin ja syrjimätön pääsy korkeimpiin 
koulutustasoihin; katsoo, että niissä on kiinnitettävä erityistä huomiota tieteeseen, 
teknologiaan, ympäristöön ja terveyteen; korostaa, että joihinkin näistä aloista on joissakin 
jäsenvaltiossa investoitu vähän tai ei ollenkaan vuosien aikana, mikä on johtanut 
huutavaan erityisosaamisen, muun muassa erityisasiantuntijoiden ja tutkijoiden, 
puutteeseen; katsoo, että tämä asiantila on korjattava;

13. katsoo, että tieteen ja sen monien sovellusten alalla saavutettu edistys ei merkitse sitä, ettei 
olisi tarvetta arvioida avoimesti ja monen keskeisesti kyseisten sovellusten eettisiä, 
sosiaalisia ja poliittisia vaikutuksia; huomauttaa, että on tarpeen edistää ja levittää 
tieteellistä kulttuuria kansalaisten keskuudessa;

14. katsoo, että tieteellinen ja teknologinen kehitys ja innovaatiot on otettava huomioon 
kehitysavun ja -yhteistyön politiikkojen määrittelemisessä; korostaa, että EU:n ei pidä 
ainoastaan viedä teknologiaa vaan että sen on myös luotava aitoa yhteistyötä, jossa 
nojataan paikalliseen tietämykseen ja yhteiseen päätöksentekoon pyrittäessä löytämään 
ratkaisuja kehitysmaiden erityisongelmiin.


