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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că este important să se conștientizeze mai mult provocările cunoscute de 
societate și consideră că politicile legate de sprijinirea inovării ar trebui să fie reorientate 
și utilizate pentru abordarea acestor provocări, cum ar fi schimbările climatice, resursele și 
eficiența energetică, sănătatea și schimbările demografice; subliniază importanța efectelor 
de sinergie dintre politicile inovatoare de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea 
competențelor în domeniul inovării în vederea dezvoltării de noi competențe și a creării de 
locuri de muncă într-o economie durabilă, pentru a preveni și a remedia provocările 
sociale și problemele cruciale de sănătate și sociale precum sărăcia și excluziunea socială; 
recomandă utilizarea capacităților diferite ale statelor membre de inițiere a unor 
parteneriate inovatoare, ca în cazul parteneriatului pilot inovativ european în domeniul 
îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate;

2. consideră că inovarea poate juca un rol important în consolidarea coeziunii sociale prin 
îmbunătățirea calității serviciilor furnizate și că, prin urmare, ar trebui instituite programe 
specifice de formare profesională;

3. consideră exemplar obiectivul atribuit parteneriatului pilot privind îmbătrânirea activă și 
în condiții bune de sănătate de extindere a duratei unei vieți sănătoase cu doi ani până în 
2020 și este de părere că ar trebui stabilite obiective clare pentru toate parteneriatele 
pentru inovare, fără de care acțiunea în favoarea inovării ar fi lipsită de viziune și 
motivare, iar stabilirea de obiective măsurabile interimare sau parțiale ar fi mai dificilă;

4. subliniază importanță cercetării în domeniul medical, care, corelată cu aplicații inovatoare, 
va contribui la creșterea economică și la bunăstare într-o societate în curs de îmbătrânire; 
sprijină o cooperare strânsă între departamentele de cercetare ale universităților și 
industria medicală pentru a crea produse și servicii de care cetățenii UE vor avea mare 
nevoie în următorul deceniu;

5. atrage atenția asupra faptului că inovarea este esențială pentru dezvoltarea economică și că 
Uniunea Europeană are nevoie să recruteze aproximativ încă un milion de cercetători 
pentru a atinge obiectivul de cheltuire a 3% din PIB pentru cercetare și dezvoltare, astfel 
cum este prevăzut de Strategia Europa 2020; consideră că acest obiectiv poate fi realizat 
mai ușor prin creșterea substanțială a numărului de femei cercetătoare, care reprezintă 
numai 39% din numărul cercetătorilor angajați în sectorul public și al învățământului 
superior și 19% din cercetătorii din sectorul privat1;

6. subliniază este important să se ofere posibilitatea formării și învățării pe tot parcursul 
vieții pentru a se asigura că și grupurile vulnerabile pot exploata pe deplin potențialul 

                                               
1 Comunicat de presă intitulat „She Figures 2009 – major findings and trends”, European Commission, 2009, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en.
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tehnologiei informației și a comunicațiilor (TIC); recomandă utilizarea extensivă a TIC, 
promovarea cercetării și a dezvoltării în acest domeniu, introducerea de bune practici cu 
bază largă, dezvoltarea unei politici de inovare axată pe utilizator, facilitând astfel o mai 
bună participare a persoanelor fizice și a IMM-urilor la dezvoltarea aplicațiilor și a noilor 
servicii; atrage atenția asupra faptului că sprijinul acordat întreprinderilor care produc 
conținut transmis prin TIC va contribui, de asemenea, la crearea și menținerea locurilor de 
muncă și a competitivității;

7. subliniază că investițiile în cercetare și dezvoltare tind să diminueze în perioadele de criză 
economică, chiar dacă s-a demonstrat că întreprinderile și statele membre care investesc 
cel mai mult în astfel de perioade sunt cele care beneficiază în cea mai mare măsură de 
avantajele comparative de piață;

8. subliniază că este important să se sprijine crearea și dezvoltarea întreprinderilor inovatoare 
și să se combine finanțarea publică cu cea privată, suplimentată de mecanisme de capital 
de risc și asistență tehnică în concretizarea proiectelor;

9. subliniază că majoritatea inițiativelor care vor permite inovarea provin din sectorul 
întreprinderilor și că, prin urmare, este esențială cooperarea mai strânsă cu universitățile și 
centrele de cercetare;

10. recomandă implicarea tuturor cetățenilor în domeniul inovării și încurajarea acestora în 
acest sens pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial; sprijină propunerea Comisiei pentru 
un proiect-pilot european de inovare socială și propunerea acesteia ca inovarea socială să 
devină o prioritate de prim rang a programelor Fondului social european (FSE); consideră 
că politica de inovare ar trebui apreciată în sens larg, nu doar sub forma inovării tehnice, 
ci și, într-o mai mare măsură decât până în prezent, sub forma inovării în domeniul social 
și al serviciilor, care contribuie la îmbunătățirea organizării cooperării între persoane și la 
producția directă de servicii și producția industrială, care necesită o mai bună organizare a 
muncii, precum și obținerea unor avantaje competitive cu ajutorul noilor servicii; solicită 
FSE să acorde prioritate necesității de a investi în competențe, ocuparea forței de muncă, 
activități de formare și reformare, în scopul de a crea locuri de muncă mai multe și mai 
bune într-o economie mai durabilă, luând în considerare eficiența energetică și cea a 
utilizării resurselor;

11. invită Comisia să coopereze mai îndeaproape cu statele membre în vederea elaborării unor 
prognoze pe termen mediu și lung cu privire la competențele căutate pe piața locurilor de 
muncă și să încurajeze parteneriatele dintre universități și sectorul întreprinderilor în 
scopul favorizării intrării tinerilor pe piața forței de muncă, contribuind în același timp la 
crearea unei societăți inovatoare, bazate pe cunoaștere, la dezvoltarea cercetării aplicate și 
la crearea unor mai bune perspective de angajare pentru absolvenți;

12. constată că, în ciuda implicării mai mari a femeilor în domeniul cercetării și tehnologiei, 
ultimele cifre furnizate de Comisie indică faptul că numai 19% din posturile de vârf din 
ierarhia academică sunt deținute de femei, chiar dacă acestea reprezintă mai mult de 
jumătate din studenții universităților2;

                                               
2 Comunicat de presă intitulat „She Figures 2009 – major findings and trends”, European Commission, 2009, 
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13. consideră că în perioadele de criză este esențial ca tinerii să fie atrași spre tipurile noi de 
locuri de muncă disponibile și să se asigure că programele de calificare promovează 
accesul tinerilor la piața muncii, astfel încât aceștia să poată profita pe deplin de 
potențialul de creare de locuri de muncă, pentru a combate rata ridicată a șomajului în 
rândul cetățenilor cu vârsta de sub 25 de ani și pentru a profita de competențele tinerei 
generații în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii;

14. solicită să se depună eforturi remedierea lacunelor legate de competențele în domeniul 
științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii; subliniază importanța creșterii calității 
nivelului de formare, a îmbunătățirii accesului la învățarea de-a lungul vieții și la formarea 
profesională, a promovării formării continue a salariaților și a asigurării unor forme de 
acces și de organizare a unor inițiative incluzive și nediscriminatorii față de femei; 
consideră totuși că aceste măsuri ar trebui destinate în primul rând lucrătorilor slab 
calificați față de situația de până acum, care își pot pierde locul de muncă în urma 
introducerii de noi tehnologii și care pot fi disponibilizați pentru că nu posedă 
competențele cerute de restructurare și reconversie; reamintește, de asemenea, necesitatea 
dezvoltării depline a tuturor activităților de formare, la toate nivelurile de formare pentru a 
încuraja creativitatea, capacitatea de inovare și spiritul de antreprenoriat;

15. subliniază importanța ridicării nivelului învățării de-a lungul vieții și al dezvoltării de 
activități de formare pentru toți în scopul de a întări inovarea ecologică și antreprenoriatul 
și de a se asigura că forța de muncă își poate adapta competențele la nevoile pieței muncii 
într-o economie mai durabilă, fondată pe concepte de formare bazate pe competențe; 
invită statele membre, angajatorii și angajații să recunoască gestionarea competențelor, 
formarea și învățarea pe tot parcursul vieții în ceea ce privește inovarea ca responsabilitate 
lor comună, astfel cum s-a stabilit în acordul-cadru încheiat de partenerii sociali privind 
învățarea pe tot parcursul vieții din 2002; 

16. subliniază importanța simplificării normelor și procedurilor de acces la programele 
europene de cercetare;

17. subliniază importanța creării, la nivel european și național, a unor stimulente și condiții 
favorabile pentru promovarea participării la studiile doctorale și la cercetarea inovatoare, 
pentru a preveni exodul valorilor și a permite UE să obțină beneficii substanțiale, 
consolidându-și competitivitatea prin activități de cercetare și studii avansate și inovative;

18. subliniază importanța integrării inovării în educație și în învățarea pe tot parcursul vieții, 
în scopul creării unei forțe de muncă posedând capacitatea de a răspunde nevoilor în 
schimbare a unei economii de piață sociale, durabile și inovative, care să ofere locuri noi 
de muncă, de calitate și pe termen lung;

19. consideră că ar trebui creat de urgență un veritabil spațiu european de cercetare, în care 
cooperarea să se bazeze în primul rând pe cooperarea voluntară dintre statele membre; ia 
act de faptul că ar trebui să se elimine obstacolele în calea mobilității cercetătorilor și să se 
creeze infrastructuri europene de cercetare avansată; solicită să se acorde o atenție 
deosebită utilizării optime a potențialului cercetătorilor din noile state membre;

                                                                                                                                                  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en.
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20. sprijină obiectivul de mărire cu un milion a numărului de cercetători în UE până în 2020 și 
observă că un efort de o asemenea amploare ar avea efecte semnificative de multiplicare 
în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, dar, în același timp, consideră că obiectivul 
este foarte ambițios care ar cere stabilirea de obiective pentru fiecare țară în parte, precum
și eforturi în consecință, în timp ce sectorul public nu dispune în mod necesar de fonduri 
suficient; deși există o necesitate stringentă de creștere a numărului de posturi de 
cercetători în instituțiile de învățământ superior, proporția cea mai mare de cercetători noi 
va fi angajată în sectorul privat; prin urmare, ar trebui acordată atenție mai mare calităților 
inovatoare ale cercetărilor decât numărului acestora, precum și calității formării lor, 
diviziunii muncii în domeniul cercetării la nivel european și resurselor și calității 
cercetării;

21. pune în evidență faptul că, având în vedere deficitul de studenți în învățământul superior, 
trebuie luate măsuri pentru a se asigura că studenții nu abandonează studiile sau că nu sunt 
limitați în alegerea instituției de învățământ de motive financiare și că, prin urmare, este 
necesar să se continue promovarea accesului la împrumuturile bancare care pot fi parțial 
finanțate de statele membre;

22. solicită adoptarea unei inițiative la nivelul UE de atragere a fetelor în profesiile MINT 
(matematică, informatică, științe naturale și tehnologie) și care să combată stereotipurile 
ce mai domină încă aceste profesii; subliniază că media și educația au un rol esențial în 
combaterea acestor stereotipuri;

23. subliniază necesitatea de a promova politici care încurajează cercetătorii să rămână în 
statele membre ale UE prin promovarea unor condiții atractive de muncă în instituțiile 
publice de cercetare;

24. subliniază importanța reducerii birocrației și a eliminării obstacolelor din calea mobilității 
cercetătorilor pentru a le permite să aducă idei și soluții și tehnologii creative din alte 
economii inovatoare din Uniunea Europeană;

25. recomandă promovarea inovării inclusiv prin intermediul proiectelor publice comune cu 
caracter transfrontalier, prin eliminarea obstacolelor de natură juridică în utilizarea 
achizițiilor publice pentru promovarea inovării, prin orientarea în direcția stabilirii unui 
obiectiv minim privind proporția achizițiilor publice menite să promoveze inovarea și prin 
coordonarea într-o mai bună manieră decât până acum a finanțării UE, naționale și 
regionale și reducerea birocrației complementare, facilitând în acest fel participarea (în 
special a IMM-urilor), printr-o utilizare mai intensă a datelor publice, îmbunătățirea 
accesului la rezultatele cercetării și facilitarea exploatării acestora și prin măsuri de 
promovare a investițiilor de capital de risc în întreprinderile cu potențial de creștere;

26. consideră că în UE exploatarea comercială a rezultatelor cercetării este prea lentă sau 
insuficientă și recomandă crearea de incubatoare antreprenorială care, căutând activ 
inovările, să se află în contact cu învățământul superior și cu instituțiile de cercetare și a 
căror misiune să fie promovarea exploatării comerciale a rezultatelor cercetării, de 
exemplu prin contacte între întreprinderi sau prin asistență acordată pentru a găsi 
investitori privați („business angels”) sau capital de înființare pentru crearea de noi 
întreprinderi;



AD\860983RO.doc 7/8 PE456.694v02-00

RO

27. subliniază că este necesar, pentru a stimula cererea și piața pentru produse inovatoare, să 
se promoveze inovarea prin crearea de noi oportunități de piață;

28. observă că proiectele de cercetare care trebuie finanțate ar trebui să aibă ca obiectiv 
obținerea de rezultate măsurabile și că productivitatea muncii de inovare ar trebui 
măsurată cu ajutorul unor indicatori de monitorizare adecvați;

29. subliniază că, pentru realizarea cu succes a inițiativei „O Uniune a inovării”, este necesar 
să se adopte o abordare integrată în formularea politicilor și elaborarea instrumentelor 
legate de cercetare și inovare, să se organizeze o coordonare puternică între instituții și să 
se implice pe deplin și în mod direct toate părțile interesate relevante în alegerile luate și 
în procesele decizionale;
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