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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vzhledem k tomu, že cílem inovací by mělo být vyřešení společenských problémů, 
zdůrazňuje význam projektu pilotního partnerství zaměřeného na aktivní a zdravé stárnutí,
a vzhledem k tomu, že podobná inovační partnerství je třeba rozvíjet i v zájmu 
předcházení jiným závažným zdravotním a sociálním problémům a v zájmu jejich 
nápravy, navrhuje, aby byla využita schopnost některých členských států postupovat 
při iniciování partnerství rychleji než jiné členské státy;

2. zdůrazňuje význam informačních a komunikačních technologií ve veškeré inovační 
činnosti, vyzývá k podpoře rozsáhlého využívání těchto technologií, jakož i výzkumné
a vývojové činnosti v této oblasti a k současnému upřednostňovaní otevřených zdrojových 
kódů, a tím k rozsáhlejší účasti občanů a malých a středních podniků na vývoji programů
a nových služeb;

3. doporučuje, aby se všichni občané zapojovali do inovační činnosti a aby jim to bylo 
umožněno, podporuje návrh na pilotní projekt v oblasti sociálních inovací předložený 
Komisí a její návrh, aby se sociální inovace staly hlavní prioritou programů prováděných
s přispěním Evropského sociálního fondu;

4. zdůrazňuje význam zvyšování úrovně vzdělanosti, zejména celoživotního vzdělávání
a rozvoje vzdělávací činnosti, tak aby vedla k větší inovativnosti a podnikavosti;

5. domnívá se, že je třeba rychle vytvořit dobře fungující evropský výzkumný prostor, 
ve kterém by byly odstraněny překážky mobility vědců;

6. navrhuje, aby byly inovace podporovány i na základě společných přeshraničních projektů
v rámci veřejného sektoru, lepší koordinace veřejného financováni na úrovni EU, 
členských států a regionů a omezování byrokracie, která je s ním spojena, a také 
na základě opatření, která by přispěla k podpoře investování rizikového kapitálu do 
podniků schopných růstu.


