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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat innovatie op alle kennisgebieden en in alle bedrijfs- en 
maatschappelijke sectoren gestuurd moet worden door criteria zoals de bescherming van 
het algemeen belang, de verbetering van het leefklimaat, de bevordering van het 
maatschappelijk welzijn en het behoud van milieu en een natuurlijke balans;

2. benadrukt dat het innovatieconcept multinationaal van aard is en niet alleen 
wetenschappelijk onderzoek en experimentele en technologische ontwikkeling (i.e. de 
hoeksteen van alle innovatie) behelst, maar ook de ontwikkeling van nieuwe processen, 
methodologieën, organisatie- en gedragsmodellen;

3. wijst erop dat innovatie vooral gestimuleerd moet worden op gebieden als milieu, 
volksgezondheid en voedselveiligheid door de bestaande wetenschappelijke en 
technologische basis te versterken; wijst erop dat deze gebieden in de toekomstige 
onderzoek- en innovatieprogramma's van de EU op adequate wijze moeten worden 
opgenomen die strookt met de enorme uitdagingen waarmee wij geconfronteerd worden;

4. is van oordeel dat de ontwikkeling van wetenschappelijke, technologische en innovatieve 
capaciteit (WT&I) vooral op de volgende gebieden meer inspanningen verdient: efficiënt 
gebruik van hulpbronnen; schaarste van hulpbronnen; afvalexploitatie en -verwerking; 
klimaatverandering; natuurbehoud en behoud van de biodiversiteit; voedselkwaliteit en -
veiligheid; demografische veranderingen; nieuwe epidemieën;

5. is van oordeel dat investeringen in de ontwikkeling en versterking van WT&I niet louter 
een middel zijn om te profiteren van innovatieve ideeën die tot nieuwe marktproducten of 
diensten kunnen worden omgevormd, maar vooral een noodzakelijk instrument zijn om 
een antwoord te bieden op de problemen en uitdagingen waarvoor de mensheid zich 
momenteel geplaatst ziet;

6. benadrukt dat innovatie een sleutelelement moet vormen van het openbaar beleid op 
gebieden als milieu, water, energie, vervoer, telecommunicatie, volksgezondheid en 
onderwijs; acht het belangrijk dat een horizontale verspreiding en receptie van innovatie 
bevorderd wordt in de overheidssector, bedrijven – met name in KMO – en op sociaal-
economisch gebied;

7. is van mening dat het stimuleren van het innovatiebeleid de gelegenheid biedt om 
overheidsdiensten op zowel bestaande als opkomende gebieden te moderniseren en te 
versterken binnen een hele reeks sociaal-economische sectoren en daardoor de kwaliteit 
en efficiëntie ervan in de hand kan werken, en daarnaast kan bijdragen aan het scheppen 
van arbeidsplaatsen, de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, alsook aan de 
economische, sociale en territoriale samenhang;
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8. herinnert eraan dat openbare onderzoeks- en ontwikkelingsinstellingen (O&O) een 
onvervangbare rol spelen bij het uitstippelen van sectorieel overheidsbeleid, de evaluatie, 
vermindering en het beheer van risico's die het openbare leven bedreigen, bij certificering, 
normalisering en reglementering, als onderdeel van een hele reeks taken die van essentieel 
belang zijn en waarvan het belang erkend en behouden moet worden;

9. neemt kennis van de conclusies van het Europees Innovatiepanel van 2009 op grond 
waarvan de economische en financiële crisis in de diverse landen en regio's 
disproportionele gevolgen heeft, hetgeen de convergentiedoelstelling in gevaar brengt; 
wijst erop dat de huidige begrotingsbesnoeiingen die de lidstaten zijn opgelegd tot een 
verdere beperking van de WT&I-investeringen kunnen leiden, met alle uiterst negatieve 
gevolgen van dien; deelt de mening dat het initiatief "Unie van de Innovatie" alle landen 
en regio's moet omvatten en dat voorkomen moet worden dat er een "innovatiekloof" 
ontstaat tussen landen en regio's die meer of minder innoveren;

10. is van mening dat een betere coördinatie van de inspanningen op WT&I-gebied er niet toe 
mag leiden dat er minder of helemaal niet meer geïnvesteerd wordt in de 
wetenschappelijke capaciteit van bepaalde landen en regio's, ten koste van andere; meent 
veeleer dat in de diverse landen en regio's geïnvesteerd moet worden in de ontwikkeling 
van een gezonde en coherente O&O-basis die strookt met hun specifieke kenmerken en 
ontwikkelingsniveaus teneinde wenselijke synergieën en een vruchtbare samenwerking te 
bevorderen;

11. onderstreept de cruciale rol van de structuurfondsen bij het bevorderen van WT&I-
investeringen; meent dat het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling een centrale rol spelen bij respectievelijk de opleiding en 
verbetering van de vakkennis van werknemers op het gebied van innovatie, de 
financiering van regionale innovatiestrategieën die een positief effect op de betrokken 
gebieden kunnen sorteren, de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking, 
de bevordering van de sociale rechtvaardigheid en het maatschappelijk welzijn, en het 
milieubehoud; wijst erop dat het belangrijk is het cohesiebeleid en zijn doelstellingen te 
versterken door o.a. in het kader van de financiële vooruitzichten van na 2013 innovatie 
als uitgangspunt te nemen;

12. wijst erop dat gezonde en efficiënte WT&I-systemen alleen kunnen bestaan bij de gratie 
van algemene openbare onderwijssystemen van goede kwaliteit in alle lidstaten zodat 
iedereen zonder onderscheid des persoons toegang tot de hoogste onderwijsniveaus krijgt; 
meent dat speciale aandacht moet worden geschonken aan gebieden zoals wetenschap en 
engineering, het milieu en gezondheid; benadrukt dat in diverse landen in sommige van 
deze gebieden jarenlang niet meer of onvoldoende is geïnvesteerd, hetgeen geleid heeft tot 
een ernstig gebrek aan gespecialiseerd personeel, met inbegrip van technici en 
onderzoekers, en dat deze trend moet worden omgebogen;

13. is van oordeel dat kennisvergroting en de vele toepassingen ervan ons er niet van ontslaan 
de ethische, sociale en politieke gevolgen van deze toepassingen op transparante wijze en 
met de participatie van alle betrokkenen te evalueren; acht het noodzakelijk de 
wetenschappelijke cultuur in haar algemeenheid onder de bevolking te stimuleren en te 
verspreiden;
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14. meent dat bij het uitstippelen van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid rekening moet 
worden gehouden met wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en innovatie; 
wijst erop dat de EU niet louter technologie moet exporteren, maar een daadwerkelijke 
samenwerking tot stand moet brengen die van het lokale kennispotentieel gebruikmaakt en 
die potentiële oplossingen voor de specifieke problemen van de ontwikkelingslanden in de 
hand werkt.


