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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az innovációt a tudomány, valamint a gazdasági és társadalmi tevékenység 
valamennyi területén a közérdek, az életkörülmények javítása, a társadalmi jólét 
előmozdítása, valamint a környezet és a természeti egyensúly megőrzése kritériumainak 
kell vezérelniük;

2. hangsúlyozza, hogy az innováció fogalma természeténél fogva többdimenziós és nem csak 
a tudományos kutatást, illetve a kísérleti és technológiai fejlesztést (mely az innováció 
sarokköve) foglalja magába, hanem az új eljárások, módszerek, szervezeti és viselkedési 
modellek fejlesztését is;

3. hangsúlyozza, hogy a környezetvédelem, a közegészségügy és az élelmiszerbiztonság 
területeinek van többek között leginkább szükségük fokozott innovációs törekvésre, amely 
során megerősítik a meglévő tudományos és technológiai bázist; hangsúlyozza, hogy az 
EU jövőbeli kutatási és innovációs programjainak megfelelően és az előttünk álló 
hatalmas kihívásokkal arányosan figyelembe kell venniük ezeket a területeket; 

4. javasolja, hogy a következő területek szolgáljanak olyan prioritást élvező területek 
példájaként, amelyekre a tudományos, technológiai és innovációs területek kapacitásainak 
fejlesztése keretein belül fokozott erőfeszítést összpontosítanak: az erőforrások hatékony 
felhasználása; az erőforrás-hiány; a hulladék hasznosítása és lerakása; az éghajlatváltozás, 
a természet és a biológiai sokféleség megőrzése; élelmiszer-minőség és -biztonság; a 
demográfiai változások és az új járványok; 

5. úgy véli, hogy a tudományos, technológiai és innovációs kapacitások fejlesztésébe és 
megerősítésébe való befektetés nem csupán a forgalomba hozható termékekké és 
szolgáltatásokká alakítható ötleteket megvalósításának, hanem egyben az emberiség 
számos jelenlegi problémájára és kihívására való válaszadás szükséges formája; 

6. ragaszkodik ahhoz, hogy az innováció a közrend kulcsfontosságú összetevője legyen 
olyan területeken, mint a környezetvédelem, a vízügy, az energiaügy, a közlekedésügy, a 
távközlésügy, az egészségügy és az oktatásügy; hangsúlyozza, hogy szükség van az 
innováció általános terjesztésére és elfogadására az állami szektorban, a 
magánvállalkozásoknál és különösen a kis- és középvállalkozásoknál, valamint a szociális 
gazdaságban;

7. úgy véli, hogy az innovációra fektetett nagyobb hangsúly lehetőséget nyújt az állami 
szolgáltatások modernizálására és megerősítésére a meglévő és az új területeken, a 
gazdasági és társadalmi élet számos területén, és ezzel javítja a minőséget és a 
hatékonyságot, lendületet ad a munkahelyteremtésnek, a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemnek, valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohéziónak;

8. emlékeztet arra, hogy többek között a környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-
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biztonsági területeken a kutatási és fejlesztési intézmények pótolhatatlan szerepet 
játszanak az ágazati közrend meghatározásában, az állami kockázatok értékelésében, 
minimalizálásában és kezelésében, valamint a tanúsítás, szabványosítás és szabályozás 
terén, és több egyéb kulcsfontosságú feladatkörben, melyeket el kell ismerni és meg kell 
védeni; 

9. tudomásul veszi a 2009-es európai innovációs testület következtetéseit, melyek szerint a 
gazdasági és pénzügyi válságnak aránytalan hatásai tapasztalhatók különböző 
országokban és régiókban, és ezek hátráltatják a konvergencia-célkitűzést, aggodalmát 
fejezi ki, hogy a tagállamokra vonatkozó jelenlegi költségvetési megszorítások a 
tudományos, technológiai és innovációs befektetés – esetleges káros hatással járó –
nagyobb korlátozását eredményezhetik; egyetért azzal, hogy az „Innovációs Uniónak” 
valamennyi tagállamot és régiót be kell vonnia, és nagyon fontos elkerülni, hogy 
„innovációs szakadék” jöjjön létre az innovatívabb és a kevésbé innovatív országok és 
régiók között; 

10. úgy véli, hogy a tudományos, technológiai és innovációs erőfeszítések szorosabb 
összehangolása nem eredményezhet mások kárára tőkekivonást vagy 
alulfinanszírozottságot bizonyos tagállamok vagy régiók tudományos kapacitása 
tekintetében, hanem inkább a különböző országok és régiók megbízható és következetes 
tudományos, technológiai és innovációs alapjaiba való befektetést kell jelentenie a 
jellemzőikkel és fejlettségi szintjükkel összhangban, a kedvező szinergiák és a 
gyümölcsöző együttműködés előmozdítása céljából; 

11. hangsúlyozza a strukturális alapok döntő szerepét a tudományos, technológiai és 
innovációs befektetés előmozdításában; úgy véli, hogy az Európai Szociális Alap és az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap központi szerepet játszik a munkavállalók képzésében 
és a szaktudás átadásában az innováció területén, valamint olyan regionális innovációs 
stratégiák finanszírozásában, amelyek pozitív hatással lesznek a területi politikára, az 
életkörülmények javítására, a társadalmi igazságosság és jólét előmozdítására, illetve a 
környezet megóvására; hangsúlyozza, hogy szükség van a kohéziós politika és 
célkitűzései 2013 utáni időszakra szóló pénzügyi terv keretében megerősítésére, melyben 
az egyik legfontosabb elem az innováció;

12. hangsúlyozza, hogy a megbízható és hatékony tudományos, technológiai és innovációs 
rendszerek mellett a tagállamokban feltétlenül magas minőségű, befogadó közoktatási 
rendszereknek kell működniük, amelyek megkülönböztetés nélkül biztosítják mindenki 
számára a legmagasabb oktatási szintekhez való hozzáférést; támogatja, hogy különleges 
figyelmet szenteljenek a tudományos és mérnöki, illetve a környezetvédelmi és 
egészségügyi területeknek; hangsúlyozza, hogy e területek közül néhányban és néhány 
tagállamban az évekig tartó tőkekivonás és alulfinanszírozás a szakértő személyzet –
többek között technikusok és kutatók – súlyos hiányát eredményezte, és ezt a tendenciát 
vissza kell fordítani; 

13. úgy véli, hogy a tudás előrehaladása és többféle alkalmazása nem jelenti azt, hogy nincs 
szükség nyitott és részvételi értékelésre ezen alkalmazások erkölcsi, társadalmi és politikai 
következményei tekintetében; felhívja a figyelmet arra, hogy szükség van a tudományos 
kultúra lakosság körében való előmozdítására és terjesztésére; 
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14. úgy véli, hogy a tudományos és technológiai fejlesztést és innovációt figyelembe kell 
venni a fejlesztési támogatásra és az együttműködésre vonatkozó politikák meghatározása 
során; hangsúlyozza, hogy a technológia puszta exportálása mellett az EU-nak ki kell 
fejlesztenie az együttműködés valódi formáit, melyek révén előmozdítják a helyi tudás 
felhasználását, valamint konszolidálják a fejlődő országok konkrét problémáira vonatkozó 
megoldás megtalálását és felhatalmazást nyújtanak erre.


