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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. mano, kad diegiant naujoves visose mokslo ir ekonominės bei socialinės veiklos srityse 
reikia vadovautis viešojo intereso, gyvenimo kokybės gerinimo, socialinės gerovės ir 
aplinkos išsaugojimo bei gamtinės pusiausvyros išlaikymo kriterijais;

2. pabrėžia, kad pati naujovių koncepcija yra daugialypė ir apima ne tik mokslinius tyrimus 
ir bandomąją bei technologinę plėtrą (tai yra naujovių pagrindas), bet ir naujų procesų, 
metodikos, organizacinių ir elgesio modelių plėtrą;

3. pabrėžia, kad aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos sritys yra iš tų sričių, 
kuriose labiausiai reikia stengtis diegti naujoves, vadinasi, taip pat stiprinti dabartinę 
mokslinę ir technologinę bazę; pabrėžia, kad būsimose ES mokslinių tyrimų ir naujovių 
programose reikės atsižvelgti į šias sritis tokiais būdais ir priemonėmis, kurie būtų 
proporcingi didžiuliams uždaviniams, kurių mums kyla;

4. siūlo prioritetines sritis, kuriose reikėtų dėti daugiau pastangų siekiant išplėtoti mokslo, 
technologinius ir inovacinius (MTI) pajėgumus, pvz.: veiksmingas išteklių naudojimas, 
išteklių trūkumas, šiukšlių perdirbimas ir šalinimas, klimato kaita, gamtos ir bioįvairovės 
išsaugojimas, maisto kokybė ir sauga, demografiniai pokyčiai ir naujos epidemijos;

5. mano, kad investicijos į MTI pajėgumų plėtojimą ir didinimą yra ne vien tik su 
naujoviškomis idėjomis, kurios gali virsti rinkai teikiamais produktais ir paslaugomis, 
susijusi veiklos priemonė, bet ir būtina priemonė siekiant spręsti daugybę problemų ir 
uždavinių, kurių šiuo metų kyla žmonijai; 

6. atkakliai tvirtina, kad naujovių diegimas turi būti pagrindinė viešosios politikos aplinkos, 
vandens, energijos, transporto, telekomunikacijų, sveikatos ir švietimo srityse dalis; 
pabrėžia, kad būtina skatinti tarpvalstybinio masto naujovių sklaidą ir tai, kad jas perimtų 
viešasis sektorius, privačios įmonės, visų pirma MVĮ, ir socialinė ekonomika;

7. mano, kad, jeigu būtų skiriama daugiau dėmesio į naujovių diegimo politikai, atsirastų 
proga modernizuoti ir sustiprinti tiek esamų, tiek naujų sričių, apimančių įvairias 
ekonominio ir socialinio gyvenimo sritis, viešąsias paslaugas, taigi gerinti kokybę ir 
veiksmingumą, kurti darbo vietas, kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi, siekti 
ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos;

8. primena, kad aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos srityse viešosios MTTP 
institucijos yra nepakeičiamos, kai reikia padėti apibrėžti viešąją sektorių politiką, 
įvertinti, sumažinti ir valdyti riziką visuomenei, taip pat ženklinti, standartizuoti ir 
reglamentuoti, jos taip pat atlieka kitas nepaprastai svarbias užduotis, kurias reikia 
pripažinti ir išsaugoti; 

9. atkreipia dėmesį 2009 m. Europos inovacijų specialistų grupės išvadas, kuriose teigiama, 
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kad ekonomikos ir finansų krizės poveikis neproporcingas įvairiose šalyse ir regionuose, o 
tai kelia pavojų konvergencijos tikslui; yra susirūpinęs, kad dėl dabartinių valstybių narių 
biudžeto apribojimų gali būti labiau ribojamos MTI investicijos ir tai gali turėti žalingą 
poveikį; pritaria tam, kad vykdant iniciatyvą „Inovacijų Europa“ turėtų būti įtrauktos visos 
valstybės narės ir regionai ir kad būtina neleisti susidaryti takoskyrai tarp inovatyvių ir ne 
tokių inovatyvių šalių ir regionų; 

10. mano, kad didesnis MTI pastangų koordinavimas neturėtų reikšti, jog neinvestuojama 
arba per mažai investuojama į tam tikrų valstybių narių ar regionų mokslinius pajėgumus 
neatsižvelgiant į kitus; mano, kad, veikiau priešingai, koordinavimas turėtų apimti 
investicijas siekiant sukurti patikimą ir nuoseklią MTI bazę įvairiose šalyse ir regionuose 
atsižvelgiant į jų ypatumus ir išsivystymo lygį, kad būtų skatinama naudinga sąveika ir 
vaisingas bendradarbiavimas; 

11. pabrėžia itin didelę struktūrinių fondų svarbą skatinant MTI investicijas; mano, kad 
Europos socialinis fondas ir Europos regioninės plėtros fondas turi atlikti pagrindinį 
vaidmenį siekiant tiek ugdyti inovacijų srities darbuotojų gebėjimus ir tų gebėjimų 
perdavimą, tiek finansuoti regionines inovacijų strategijas, kurios galėtų turėti teigiamą 
poveikį teritorinei politikai, gyvenimo sąlygų gerinimui, socialinio teisingumo skatinimui 
ir gerovei bei aplinkos apsaugai; pabrėžia, kad pagal finansinę programą po 2013 m. reikia 
stiprinti sanglaudos politiką ir jos tikslus ir kad vienas iš šios politikos ramsčių turėtų būti 
inovacijos;

12. pabrėžia, kad patikimų ir veiksmingų MTI sistemų buvimas neatsiejamai susijęs su tuo, ar 
yra aukštos kokybės, įtraukių viešojo švietimo sistemų, kurias sudarytų galimybes skatinti 
nediskriminuojamąją visų prieigą prie aukščiausio lygio išsilavinimo; ragina ypatingą 
dėmesį skirti mokslo ir inžinerijos, aplinkos ir sveikatos sritims; pabrėžia, kad dėl to, jog 
kai kuriose iš šių sričių ir kai kuriose valstybėse narėse daug metų nebuvo investuojama 
arba buvo per mažai investuojama, dabar itin trūksta specialistų, įskaitant techninius 
darbuotojus ir tyrėjus, ir kad šią tendenciją reikia pakreipti kita linkme; 

13. mano, kad mokslo pažanga ir daugialypis jos taikymas dar nereiškia, jog nereikia atlikti 
atviro ir daug dalyvių apimančio etinio, socialinio ir politinio šio taikymo poveikio 
vertinimo; atkreipia dėmesį į tai, kad būtina skatinti mokslo kultūrą ir skleisti ją visai 
visuomenei; 

14. mano, kad nustatant paramos vystymuisi ir bendradarbiavimo politiką reikia atsižvelgti į 
mokslo ir technologijų raidą bei naujoves; pabrėžia, kad ES reikės ne vien tik eksportuoti 
technologijas, bet ir sukurti tikrus bendradarbiavimo būdus, pagal kuriuos būtų skatinama 
įtraukti vietos žinias, suteikiama galių ir telkiamos jėgos siekiant rasti besivystančių šalių 
konkrečių problemų sprendimus;


