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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da morajo inovacije na vseh področjih znanja ter gospodarskih in socialnih 
dejavnosti voditi merila javnega interesa, izboljšanja kakovosti življenja, spodbujanja 
socialne blaginje in ohranjanja okolja ter ravnovesja v naravi;

2. poudarja, da ima koncept inovacij po naravi več razsežnosti in poleg znanstvenih raziskav 
ter eksperimentalnega in tehnološkega razvoja (ki je temelj inovacij) zajema tudi razvoj 
novih procesov, metodologij ter organizacijskih in vedenjskih modelov;

3. poudarja, da so okolje, javno zdravstvo in varnost hrane med področji, ki najbolj 
potrebujejo prizadevanja na področju inovacij, vključno z okrepitvijo obstoječe 
znanstvene in tehnološke baze; poudarja, da bodo morali prihodnji programi EU za 
raziskovanje in inovacije ta področja upoštevati na ustrezen način in sorazmerno z 
ogromnimi izzivi, s katerimi se bomo morali soočiti; 

4. kot primere prednostnih področij, na katerih je treba prizadevanja usmeriti v razvoj 
zmogljivosti na znanstvenem, tehnološkem in inovacijskem področju, predlaga: 
učinkovito raba virov, pomanjkanje virov, izkoriščanje in odstranjevanje odpadkov, 
podnebne spremembe, ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti, kakovost in varnost 
hrane, demografske spremembe in nove epidemije; 

5. meni, da naložbe v razvoj in krepitev zmogljivosti na področju znanosti, tehnologije in 
inovacij niso le sredstvo za razvoj inovativnih idej, ki jih je mogoče pretvoriti v proizvode 
in storitve in jih dati na trg, ampak tudi za nujen odziv na težave in izzive, s katerimi se 
zdaj srečuje človeštvo;

6. vztraja, da morajo biti inovacije ključni del javne politike na področjih, kot so okolje, 
voda, energija, promet, telekomunikacije, zdravje in izobraževanje; poudarja, da je treba 
spodbujati čezmejno širjenje in sprejemanje inovacij v javnem sektorju, v zasebnih 
podjetjih, še posebej v malih in srednjih podjetjih, ter v socialnem gospodarstvu;

7. meni, da večji poudarek na politiki inovacij pomeni priložnost za modernizacijo in 
okrepitev javnih storitev na obstoječih in nastajajočih področjih, na celotni paleti področij 
gospodarskega in socialnega življenja, saj spodbuja kakovost in učinkovitost, ustvarjanje 
delovnih mest, boj proti revščini in socialni izključenosti ter gospodarsko, socialno in 
ozemeljsko kohezijo;

8. opozarja, da je na področjih, kot so okolje, javno zdravje in varnost hrane, sodelovanje 
javnih institucij za raziskave in razvoj nepogrešljivo pri oblikovanju sektorskih javnih 
politik, ocenjevanju, zmanjševanju in obvladovanju javnih tveganj ter pri certifikaciji, 
standardizaciji in regulaciji in drugih bistvenih nalogah, ki jih je treba priznati in varovati;

9. je seznanjen z ugotovitvijo evropske delovne skupine za inovacije iz leta 2009, da 
gospodarska in finančna kriza nesorazmerno vpliva na različne države in regije, kar 
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ogroža doseganje konvergenčnih ciljev; je zaskrbljen, ker sedanje proračunske omejitve, 
naložene državam članicam, lahko vodijo v večje omejitve naložb v znanost, tehnologijo 
in inovacije in s tem povzročijo škodo; se strinja, da bi morala pobuda „Unija inovacij“ 
vključevati vse države članice in regije ter da je treba preprečiti nastanek „inovacijskega 
prepada“ med bolj in manj inovativnimi državami in regijami; 

10. meni, da boljše usklajevanje prizadevanj na področju znanosti, tehnologije in inovacij ne 
bi smelo povzročiti umika ali pomanjkanja naložb v znanstvene zmogljivosti nekaterih 
držav članic ali regij v škodo drugih; meni, da bi to moralo vključevati naložbe v razvoj 
trdne in skladne osnove za inovacije, tehnologijo in inovacije v različnih državah in 
regijah v skladu z njihovimi značilnostmi in stopnjo razvoja, da bi spodbujali koristno 
sinergijo in plodno sodelovanje; 

11. poudarja pomembno vlogo strukturnih skladov pri spodbujanju naložb v znanost, 
tehnologijo in inovacije; meni, da ima Evropski socialni sklad osrednjo vlogo pri 
usposabljanju in posredovanju spretnosti delavcem na področju inovacij, Evropski sklad 
za regionalni razvoj pa pri financiranju regionalnih strategij za inovacije, ki lahko 
pozitivno vplivajo na teritorialno politiko, izboljšanje življenjskih pogojev, spodbujanje 
socialne pravice in blaginje ter ohranjanje okolja; poudarja, da je treba v okviru finančne 
perspektive po letu 2013 okrepiti kohezijsko politiko in njene cilje, in sicer z inovacijami 
kot enim od njenih temeljev; 

12. poudarja, da obstoj trdnih in učinkovitih sistemov znanosti, tehnologije in inovacij ne 
more biti ločen od visokokakovostnega in vključujočega sistema javnega izobraževanja v 
vseh državah članicah, ki spodbuja nediskriminatoren dostop do najvišjih stopenj 
izobrazbe za vse; meni, da je treba posebno pozornost nameniti znanosti in tehniki ter 
okolju in zdravju; poudarja, da na nekaterih od teh področij in v nekaterih državah 
članicah po več letih brez naložb ali pomanjkanja naložb ni specializiranega osebja, 
vključno s tehniki in raziskovalci, in da je treba ta trend obrniti;

13. meni, da novo znanje in njegova raznolika uporaba ne zmanjšujeta potrebe po odprti in 
vključujoči oceni etičnih, socialnih in političnih posledic te uporabe; opozarja na potrebo 
po spodbujanju in širjenju znanstvene kulture v javnosti; 

14. meni, da je treba znanstveni in tehnološki razvoj ter inovacije upoštevati pri 
opredeljevanju razvojne pomoči in politik sodelovanja; poudarja, da mora EU poleg 
izvoza tehnologije razviti tudi resnične oblike sodelovanja, ki bodo spodbujale 
vključevanje lokalnega znanja, opolnomočenje in konsolidacijo v smislu iskanja rešitev za 
specifične probleme držav v razvoju.


