
PA\853360BG.doc PE456.694v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по заетост и социални въпроси

2010/2245(INI)

12.1.2011

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно Съюза за иновации: преобразуването на Европа за 
приспособяване към един свят, превъзмогнал кризата
(2010/2245(INI))

Докладчик по становище: Sari Essayah



PE456.694v01-00 2/3 PA\853360BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\853360BG.doc 3/3 PE456.694v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че иновациите следва да се използват за разрешаване на проблемите на 
обществото, подчертава значението на пилотното партньорство за активен живот на 
възрастните хора и остаряване в добро здраве, счита, че следва да се разработят 
подобни иновационни партньорства и за предотвратяване и справяне с някои други 
жизненоважни здравословни и социални проблеми и препоръчва да се използват 
възможностите на някои държави-членки да инициират партньорства по-бързо, 
отколкото други;

2. набляга на важността на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) 
във всички свързани с иновациите дейности, препоръчва да се насърчава широко 
използване на ИКТ, да се стимулира научноизследователската и развойна дейност в 
тази област, като се дава предпочитание на програми с отворен код и по този начин 
се улеснява по-голямо участие на гражданите и МСП в разработването на 
приложения и нови услуги;

3. препоръчва всички граждани да бъдат ангажирани с иновации и да имат право да 
извършват иновации, подкрепя предложението на Комисията за европейски пилотен 
проект за социални иновации, както и предложението социалните иновации да 
станат централен приоритет на програмите по Европейския социален фонд (ЕСФ);

4. подчертава колко е важно да се повиши равнището на обучение, особено на ученето 
през целия живот, и дейностите за обучение да се разработват така, че по-добре да 
засилват иновативността и предприемачеството;

5. счита, че спешно следва да се създаде европейско пространство на изследванията, в 
което да не съществуват пречки пред мобилността;

6. препоръчва иновациите да се насърчават също така и чрез съвместни трансгранични 
проекти на публичния сектор, чрез по-добро от досегашното координиране на 
публичното финансиране на ЕС, държавите-членки и регионите, както и чрез мерки 
за насърчаване на инвестиране на рисков капитал в дружества с потенциал за 
растеж.


