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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι η καινοτομία θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των κοινωνικών 
προβλημάτων, τονίζει τη σημασία της πιλοτικής εταιρικής σχέσης στον τομέα της ενεργής 
και υγιούς γήρανσης, θεωρεί ότι παρόμοιες εταιρικές σχέσεις για την καινοτομία θα 
έπρεπε επίσης να αναπτυχθούν για την πρόληψη και την αντιμετώπιση άλλων κρίσιμων 
υγειονομικών και κοινωνικών προβλημάτων και συνιστά να γίνει εκμετάλλευση των 
ικανοτήτων των διαφόρων κρατών μελών που είναι σε θέση να ξεκινήσουν εταιρικές 
σχέσεις ταχύτερα σε σχέση με άλλα·

2. τονίζει τη σημασία που έχει η τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ICT)
σε όλες τις καινοτόμους δραστηριότητες, συνιστά την προώθηση της εξάπλωσης  της 
χρήσης της ICT, προωθώντας την Ε&Α στον τομέα αυτό, ευνοώντας ανοικτούς κώδικες 
και διευκολύνοντας έτσι τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στην ανάπτυξη εφαρμογών και νέων υπηρεσιών·

3. συνιστά τη συμμετοχή όλων των πολιτών στην καινοτομία παρέχοντάς τους τη 
δυνατότητα να καινοτομήσουν, υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για ένα πιλοτικό 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα κοινωνικής καινοτομίας καθώς και την πρότασή της να καταστεί η 
κοινωνική καινοτομία κεντρική προτεραιότητα στο πλαίσιο των προγραμμάτων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)·

4. τονίζει τη σημασία της ανόδου του επιπέδου κατάρτισης, ιδίως της δια βίου μάθησης και 
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων κατάρτισης προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα για 
καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα·

5. θεωρεί ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί επειγόντως ένας αποτελεσματικός ευρωπαϊκός 
χώρος έρευνας στο πλαίσιο του οποίου θα έπρεπε να καταργηθούν τα εμπόδια στην 
κινητικότητα των ερευνητών·

6. συνιστά να προωθηθεί επίσης η καινοτομία με κοινά διασυνοριακά προγράμματα του 
δημόσιου τομέα, συντονίζοντας τη δημόσια χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ, κρατών 
μελών και περιφερειών με καλύτερο τρόπο από ότι συνέβαινε μέχρι σήμερα, μειώνοντας 
τη σχετική γραφειοκρατία και με τη λήψη μέτρων για την προώθηση επενδύσεων σε 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου σε επιχειρήσεις με δυνατότητες ανάπτυξης·


