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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że innowacje we wszystkich dziedzinach wiedzy i sektorach działalności 
gospodarczo-społecznej powinny być podporządkowane obronie interesu publicznego, 
poprawie jakości życia ludności, promowaniu dobrobytu społecznego oraz ochronie 
środowiska naturalnego i jego równowagi;

2. podkreśla, że koncepcja innowacji ma wielowymiarowy charakter, ponieważ oprócz 
badań naukowych oraz rozwoju doświadczeń i technologii – które są podstawą innowacji 
– obejmuje także rozwój nowych procesów, metodologii, modeli organizacji i zachowań;

3. podkreśla, że środowisko naturalne, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności są 
dziedzinami, w których trzeba nasilić działania w zakresie innowacji, co pociąga za sobą 
zwiększenie obecnie istniejącej bazy naukowo-technologicznej; podkreśla, że unijne 
programy w zakresie badań naukowych i innowacji powinny w przyszłości odpowiednio 
uwzględnić te dziedziny, współmiernie do ogromnych wyzwań, jakie przed nami stoją;

4. uważa, że poniższe przykłady powinny być priorytetowymi dziedzinami, na których 
należy skupić zwiększone wysiłki w zakresie rozwijania zdolności w dziedzinie nauki, 
technologii i innowacji (STI): skuteczne wykorzystanie zasobów; niedobór zasobów; 
odzyskiwanie i przetwarzanie odpadów; zmiany klimatu; ochrona przyrody i 
różnorodności biologicznej; jakość i bezpieczeństwo żywności; zmiany demograficzne; 
nowe epidemie;

5. uważa, że inwestycje w rozwój i zwiększenie zdolności w zakresie STI są nie tylko 
zwykłym sposobem podkreślenia znaczenia innowacyjnych pomysłów mogących 
przerodzić się w produkty i usługi, które będzie można wprowadzić na rynek, lecz 
stanowią również niezbędny środek pomagający rozwiązać wiele problemów i sprostać 
wielu wyzwaniom stojącym obecnie przed społeczeństwem;

6. podkreśla, że innowacje powinny stanowić główny element polityki publicznej w 
dziedzinach takich jak środowisko naturalne, woda, energia, transport, telekomunikacje, 
zdrowie i edukacja; podkreśla znaczenie, jakie ma wspieranie poprzecznego 
rozpowszechniania innowacji i ich przyswajania w sektorze publicznym i 
przedsiębiorstwach, szczególnie małych i średnich, oraz w dziedzinie gospodarki 
społecznej;

7. uważa, że zwiększenie bodźca dla polityki innowacji powinno być okazją do modernizacji 
i rozszerzenia usług publicznych w istniejących i nowych dziedzinach, we wszystkich 
sektorach życia gospodarczo-społecznego, promując w ten sposób ich jakość i 
skuteczność, wzrost zatrudnienia, zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, a także 
spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną;

8. przypomina, że w dziedzinach między innymi środowiska, zdrowia publicznego i 
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bezpieczeństwa żywności instytucje publiczne zajmujące się badaniami i rozwojem pełnią 
niezastąpioną rolę w wytyczaniu sektorowej polityki publicznej, w ocenie i zmniejszaniu 
ryzyka publicznego oraz zarządzaniu nim, w certyfikowaniu, normalizacji i regulacji, 
oprócz innych zadań o ogromnym znaczeniu, które należy podkreślić i kontynuować;

9. przyjmuje do wiadomości wnioski europejskiego panelu przedsiębiorstw w sprawie 
innowacji z 2009 r., według których kryzys gospodarczo-finansowy wywiera obecnie 
niewspółmiernie silny wpływ w poszczególnych krajach i regionach, co uniemożliwia 
osiągnięcie celu, jakim jest spójność; z zaniepokojeniem zauważa, że ograniczenia 
budżetowe, jakim podlegają obecnie państwa członkowskie, mogą doprowadzić do 
większych ograniczeń inwestycji w STI, co może mieć bardzo negatywne skutki; podziela 
opinię, według której inicjatywa „Unii innowacji” powinna obejmować wszystkie 
państwa i regiony i że należy unikać „podziału innowacji” na państwa i regiony bardziej 
innowacyjne oraz pozostałe państwa i regiony;

10. uważa, że lepsza koordynacja wysiłków w zakresie STI nie powinna oznaczać braku lub 
zmniejszenia inwestycji w zdolność naukową poszczególnych państw i regionów z 
korzyścią dla innych, lecz powinna przekładać się na inwestycje w rozwój solidnej i 
spójnej bazy badaniowo-rozwojowej w poszczególnych państwach i regionach przy 
uwzględnieniu specyfiki i poszczególnych stopni rozwoju jako warunków wspierania 
pożądanej synergii i owocnej współpracy;

11. podkreśla, że fundusze strukturalne odgrywają ogromną rolę we wspieraniu inwestycji w 
STI; uważa, że Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego odgrywają ogromną rolę odpowiednio w szkoleniu pracowników i 
nabywaniu przez nich kwalifikacji w dziedzinie innowacji oraz finansowaniu 
regionalnych strategii w zakresie innowacji, co może mieć pozytywne skutki dla danych 
obszarów, poprawy warunków życia społeczeństwa, wspierania równości i dobrobytu 
społecznego oraz ochrony środowiska; podkreśla, że duże znaczenie ma wzmocnienie 
polityki i celu, jakim jest spójność, w oparciu między innymi o aspekty dotyczące 
innowacji w ramach perspektywy finansowej na okres po 2013 r.;

12. podkreśla, że istnienie solidnych i skutecznych systemów STI jest nierozerwalnie 
związane z istnieniem we wszystkich państwach członkowskich publicznego nauczania 
wysokiej jakości umożliwiającego integrację i ogólny dostęp, bez dyskryminacji, do 
wyższych stopni nauczania; uważa, że należy zwrócić szczególną uwagę na dziedzinę 
nauk ścisłych i inżynierii, środowiska i zdrowia; podkreśla, że w wielu krajach w 
niektórych z tych dziedzin lata znikomych lub zerowych inwestycji spowodują wyraźny 
brak wyspecjalizowanego personelu, w tym techników i badaczy, i że należy odwrócić tę 
tendencję;

13. uważa, że pogłębianie wiedzy i jej licznych zastosowań nie zwalnia z otwartej i 
partycypacyjnej oceny skutków tych zastosowań na płaszczyźnie etycznej, społecznej i 
politycznej; uczula na konieczność promowania kultury naukowej i rozpowszechniania jej 
w całym społeczeństwie;

14. uważa, że przy wytyczaniu polityki w zakresie współpracy i pomocy rozwojowej należy 
brać pod uwagę rozwój naukowo-technologiczny i innowacje; podkreśla, że EU powinna 
nie tylko eksportować technologie, lecz również rozwijać prawdziwą współpracę 
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uwzględniającą lokalną wiedzę, dostosowywanie i poszukiwanie rozwiązań specyficznych 
problemów krajów rozwijających się.


