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SUGESTII

Comisia pentru cultură şi educaţie recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

1. sprijină iniţiativa „O Uniune a inovării” ca un pilon esenţial al dezvoltării economice, 
sociale şi culturale a UE, în special în ceea ce priveşte accesul egal, pe bază de incluziune, 
la educaţie la toate nivelurile, inclusiv la educaţia şi formarea profesională;

2. încurajează inovarea ca o noţiune cu înţeles larg, care cuprinde întregul proces de la ideea 
iniţială până la produsul final, în special inovarea modelelor şi serviciilor antreprenoriale 
şi exploatarea întregului potenţial creativ al industriilor, precum şi al economiei europene, 
în formele sale multiple şi variate de antreprenoriat (întreprinderi mari, IMM-uri, 
întreprinderi şi organizaţii din sectorul economiei sociale) şi de instituţii de învăţământ;

3. recunoaşte importanţa industriilor culturale şi creative în contextul inovării, având în 
vedere că studiile dovedesc că întreprinderile care recurg într-o măsură proporţional mai 
mare la serviciile industriilor culturale şi creative au o performanţă semnificativ mai bună 
în materie de inovare;

4. salută sprijinul Comisiei pentru o inovare deschisă şi colaborativă care va genera beneficii 
economice şi sociale pe termen lung; aprobă, în acest sens, angajamentul Comisiei în ceea 
ce priveşte difuzarea, transferul şi valorizarea rezultatelor cercetării, în special accesul 
liber la publicaţiile şi datele puse la dispoziţie de cercetarea finanţată din fonduri publice; 
încurajează Comisia să găsească mijloacele necesare pentru îndeplinirea acestor obiective 
şi subliniază rolul pe care Europeana îl poate juca în acest domeniu;

5. aprobă poziţia Comisiei, subliniind importanţa accelerării răspândirii serviciilor de 
internet de mare viteză, pentru a consolida capacitatea de participare şi de contribuţie a 
cetăţenilor europeni la inovaţie, astfel încât toţi actorii şi toate regiunile să fie asociate la 
ciclul inovării;

6. insistă asupra necesităţii de a transforma Europa într-un spaţiu al excelenţei academice, 
caracterizat prin creşterea mobilităţii, a diversităţii şi a investiţiilor în scopul cercetării, 
inclusiv al cercetării fundamentale, în vederea realizării unui Spaţiu european de cercetare 
şi a maximizării sinergiilor asociate potenţialului de inovare al Europei, precum şi în 
vederea minimizării duplicării eforturilor în domeniul cercetării;

7. reaminteşte importanţa dobândirii unei baze de competenţe elementare şi a unui bun nivel 
de cultură generală pentru o mai bună adaptare la mediul profesional; subliniază că, în 
acest context, învăţarea limbilor străine este deosebit de importantă;

8. regretă reducerile bugetare din domeniul cercetării şi educaţiei efectuate în mai multe state 
membre şi reaminteşte importanţa unor dotări publice suficiente în aceste domenii;

9. solicită statelor membre să creeze grupări de întreprinderi şi condiţii în care inovarea să 
fie accelerată şi să sprijine dezvoltarea unui parteneriat mai puternic între instituţiile de 
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învăţământ şi mediul de afaceri, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, ţinând seama, în 
acelaşi timp, şi de nevoile întreprinderilor la elaborarea programelor de învăţământ;

10. solicită eforturi coordonate la toate nivelurile de guvernare - local, regional, naţional şi 
european, cu participarea tuturor părţilor interesate - în vederea implementării unei 
„Uniuni a inovării”, care să ţină seama de dimensiunea educaţională şi culturală a inovării;

11. consideră că elaborarea unor programe care să vizeze promovarea culturii ştiinţifice şi 
tehnologice este indispensabilă în special în cadrul promovării inovaţiei în toate 
domeniile;

12. consideră că o reformă a drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) este necesară pentru 
a permite transferul de cunoştinţe şi de know-how tehnologic şi pentru a crea condiţii 
echitabile de colaborare, în special în domeniul ştiinţific, atât în cadrul UE, cât şi cu ţările 
terţe;

13. consideră că principiul neutralităţii reţelei şi standardele deschise reprezintă forţa motrice 
a inovării;

14. subliniază importanţa inovării sociale în ceea ce priveşte satisfacerea nevoilor sociale de 
toate tipurile şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, pentru a favoriza sănătatea şi accesul la 
educaţie şi cunoaştere, la cultură, precum şi la servicii sanitare şi sociale;

15.  subliniază rolul pe care îl joacă sectorul economiei sociale (cooperative, societăţi de 
ajutor reciproc, asociaţii şi fundaţii) în ceea ce priveşte inovarea socială, elaborând şi 
punând în aplicare mijloace pentru satisfacerea nevoilor care nu sunt luate în considerare 
de piaţă şi de formele convenţionale de antreprenoriat;

16. subliniază rolul pe care îl joacă economia socială în inovarea managerială, care vizează 
obţinerea unei participări depline a tuturor angajaţilor la procesul decizional din cadrul 
întreprinderilor şi la procesul de gestionare a acestora;

17. reaminteşte că învăţământul superior este spaţiul cel mai important pentru dezvoltarea 
ideilor inovatoare şi subliniază, prin urmare, că este important ca programele de studii din 
învăţământul superior să ţină seama de nevoile actuale ale societăţii şi economiei;

18. salută atenţia deosebită acordată de Comisie unei reprezentări echilibrate a femeilor şi 
bărbaţilor în cadrul filierelor ştiinţifice şi invită Comisia să facă recomandări concrete 
pentru ca obiectivul unei egalităţi reale să fie atins cât mai curând;

19. subliniază rolul important al cercetării şi inovării, în special în domeniul ştiinţelor sociale, 
pentru lupta împotriva sărăciei şi a excluderii sociale, de exemplu prin includerea 
persoanelor în vârstă în acest domeniu de activitate, şi se bucură de iniţiative precum 
„Ştiinţa împotriva sărăciei” („Science against Poverty”) şi desemnarea anului 2012 ca An 
european al îmbătrânirii active; recunoaşte importanţa transformării eforturilor de 
cercetare în aplicaţii, produse şi servicii concrete;

20. subliniază rolul potenţialului inovator al ţărilor care nu sunt membre ale UE, dar care 
cooperează cu aceasta în cadrul Parteneriatului estic, şi solicită includerea acestor ţări în 
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iniţiativa „O Uniune a inovării”;

21. evidenţiază faptul că una dintre modalităţile de punere în aplicare a obiectivelor iniţiativei 
„O Uniunea a inovării” este armonizarea politicilor din domeniul protecţiei drepturilor de 
proprietate intelectuală şi crearea unui brevet european.
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