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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. nazdáva sa, že inovácie vo všetkých oblastiach vedomostí a vo všetkých oblastiach 
hospodárskej a sociálne činnosti sa musia riadiť obranou verejného záujmu, zlepšením 
kvality života obyvateľstva, presadzovaním sociálneho blaha a ochranou životného 
prostredia a prírodnej rovnováhy;

2. zdôrazňuje, že koncept inovácií má viacrozmerný charakter, pretože okrem vedeckého 
výskumu a výskumného a technologického rozvoja – teda nosník, o ktorý sa opierajú 
inovácie – zahŕňa tiež rozvoj nových procesov, metodík, organizačných modelov a 
prístupov;

3. zdôrazňuje, že oblasti životného prostredia, verejného zdravia a potravinovej bezpečnosti 
patria medzi tie, v ktorej sa prejavuje najnaliehavejšia potreba vyššieho úsilia o inovácie 
prostredníctvom posilnenia súčasného vedeckého a technického základu; zdôrazňuje, že 
budúce programy výskumu a inovácií v EÚ by mali zahŕňať tieto oblasti primerane a 
proporčne vo vzťahu k obrovským výzvam, ktoré sa objavujú;

4. uvádza medzi príklady prioritných oblastí, ktoré potrebujú zvýšené úsilie, okrem úrovne 
rozvoja kapacít v oblasti vedy, techniky a inovácií: efektívne využívanie zdrojov; 
nedostatok zdrojov; zhodnotenie a spracovanie odpadu; zmenu klímy; ochranu prírody a 
biodiverzity; potravinovú kvalitu a bezpečnosť; demografické zmeny; nové epidémie;

5. nazdáva sa, že investície do rozvoja a posilnenia kapacít v oblasti vedy, techniky a 
inovácií sú viac než prostriedok na obyčajné zhodnotenie inovatívnych predstáv, ktoré sa 
môžu premeniť na produkty a služby a môžu byť uvedené na trh, predstavujú potrebný 
prostriedok, ktorý pomôže reagovať na rozličné problémy a výzvy, s ktorými sa v 
dnešných dňoch ľudstvo pasuje;

6. trvá na tom, že inovácie majú predstavovať kľúčový prvok verejných politík v oblastiach 
ako životné prostredie, energia, doprava, telekomunikácie, zdravie a vzdelávanie;
zdôrazňuje, že je dôležité presadzovať prierezové šírenie a uplatňovanie inovácií naprieč 
verejného sektora, v podnikoch, konkrétne v malých a stredných podnikoch, a v oblasti 
sociálnej ekonomiky;

7. nazdáva sa, že dodatočný impulz politikám v oblasti inovácií by mal predstavovať 
príležitosť na modernizáciu a posilnenie verejných služieb v existujúcich a vznikajúcich 
oblastiach v súbore odvetví hospodárskeho a sociálneho života a podporiť ich kvalitu a 
efektívnosť, tvorbu pracovných miest, boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ako aj 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť;

8. pripomína, že v oblastiach životného prostredia, verejného zdravia a potravinovej 
bezpečnosti, ako i iných, zohrávajú verejné inštitúcie pre výskum a vývoj nenahraditeľnú 
úlohu pri podpore plánovania verejných odvetvových politík, hodnotení, minimalizácii a 
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riadení verejných rizík, certifikácii, stanovovaní noriem a právnych predpisov, medzi 
inými úlohami zo zásadným významom, ktorý treba uznať a chrániť;

9. berie na vedomie závery európskej skupiny pre inovácie z roku 2009, podľa ktorých má 
hospodárska a finančná kríza neprimeraný vplyv na rôzne krajiny a regióny, čo oslabuje 
cieľ konvergencie; so znepokojením poznamenáva, že súčasné rozpočtové obmedzenia 
uložené členským štátom môžu mať za následok omnoho väčšie obmedzenia v 
investíciách do oblasti vedy, techniky a inovácií, pričom výsledok môže byť veľmi 
negatívny; zastáva názor, že do iniciatívy Inovácia v Únii sa majú zapojiť všetky krajiny a 
regióny a že sa má zabrániť inovačnej priepasti deliacej krajiny a regióny na tie, ktoré 
inovujú viac, a tie ostatné;

10. nazdáva sa, že lepšia koordinácia úsilia v oblasti vedy, techniky a inovácií nebude 
znamenať zrušenie investícií vo vedeckých kapacitách umiestnených v niektorých 
krajinách či regiónoch na úkor iných alebo nedostatok investícií v nich, ale určite bude 
znamenať investície do rozvoja pevného a súdržného základu pre výskum a rozvoj v 
jednotlivých krajinách a regiónoch v závislosti od ich osobitostí a rozličných stupňov 
rozvoja, čo bude podmienku toho, aby sa vytvorili želateľné súčinnosti a plodná 
spolupráca;

11. vyzdvihuje zásadnú úlohu štrukturálnych fondov pri podpore investícií do vedy, techniky 
a inovácií; nazdáva sa, že Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja 
zohrávajú zásadnú úlohu v odbornom vzdelávaní a nadobúdaní kvalifikácii pracovníkov v 
oblasti inovácií a vo financovaní regionálnych inovačných stratégií, ktoré by mohli mať 
priaznivý vplyv na územnú politiku, na zlepšenie životných podmienok obyvateľstva, na 
podporu rovnosti a sociálneho blaha a na ochranu životného prostredia; zdôrazňuje 
dôležitosť posilnenia politiky a cieľov súdržnosti v rámci finančného výhľadu po roku 
2013, pričom je dôležité sa opierať, okrem iných aspektov, aj o inovácie;

12. poznamenáva, že existencia pevných a efektívnych systémov vedy, techniky a inovácií je 
neoddeliteľná od existencie kvalitných a inkluzívnych systémov verejného vzdelávania vo 
všetkých členských štátoch, ktoré by bez diskriminácie stimulovali prístup všetkých k 
najvyšším stupňom vzdelania; domnieva sa, že osobitnú pozornosť treba venovať oblasti 
vedy a techniky, životného prostredia a zdravotníctva; zdôrazňuje, že v niektorých z 
týchto oblastí viedli roky žiadnych alebo nedostatočných investícií v rôznych krajinách k 
situácii skutočného nedostatku špecializovaného personálu vrátane technikov a 
výskumníkov, ktorú treba naliehavo zmeniť;

13. argumentuje, že pokrok znalostí a ich mnohostranných uplatnení si stále vyžaduje 
otvorené a angažované hodnotenie dosahov týchto uplatnení na etickej, sociálnej a 
politickej úrovni; upozorňuje na potrebu podpory a šírenia vedeckej kultúry medzi širokou 
verejnosťou;

14. nazdáva sa, že vedecký a technický rozvoj a inovácie sa musia zohľadniť vo vymedzení 
politík spolupráce a rozvojovej pomoci; zdôrazňuje, že EÚ má nielen exportovať 
technológie, ale má vyvíjať skutočnú spoluprácu, ktorou by sa podporovalo začlenenie 
miestnych znalostí, budovania kapacít a vývoja riešení do osobitných problémov v 
rozvojových krajinách.
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