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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az innovációkkal a társadalmi problémák megoldására kell törekedni, 
hangsúlyozza az aktív és egészséges öregedéssel kapcsolatos kísérleti jellegű partnerség 
jelentőségét és úgy ítéli meg, hogy hasonló innovációs partnerségeket más lényeges 
egészségügyi és szociális problémák megelőzésére és megoldására is létre kell hozni, 
továbbá javasolja, hogy a partnerségek beindítása érdekében hasznosítsák egyes 
tagállamok azon képességét, hogy másoknál gyorsabban haladjanak előre;

2. hangsúlyozza, hogy az információs és kommunikációs technológia (IKT) mindennemű 
innovációs tevékenységben jelentőséggel bír, ösztönzi az IKT széles körű alkalmazásának, 
továbbá a kutatási és fejlesztési tevékenységek előmozdítását, a nyílt forráskódok
előnyben részesítését és ezáltal annak lehetővé tételét, hogy a polgárok és a kkv-k 
nagyobb mértékben vegyenek részt az alkalmazások és az új szolgáltatások 
kifejlesztésében;

3. kéri, hogy valamennyi polgárt vonják be az innovációs erőbe és tegyék lehetővé számukra 
az abban való részvételt, támogatja a Bizottság javaslatát az európai szociális innovációval 
kapcsolatos kísérleti projektre és arra vonatkozóan, hogy a szociális innováció az Európai 
Szociális Alap (ESZA) programjaiban központi szerepet kapjon;

4. hangsúlyozza az iskolázottsági szint – különösen az egész életen át tartó tanulás –
jelentőségét és az oktatási tevékenység fejlesztésének fontosságát az innovativitás és a 
vállalkozó szellem megerősítése szempontjából;

5. úgy véli, hogy sürgősen ki kell alakítani egy jól működő európai kutatási térséget, 
amelyben elhárulnak a kutatók mobilitásának akadályai;

6. javasolja, hogy az innovációt mozdítsák elő az állami szektor határokon átnyúló 
közbeszerzései, az uniós, a tagállami és a regionális finanszírozás eddigieknél jobb 
összehangolása és az ahhoz kapcsolódó bürokrácia csökkentése, valamint a kockázati tőke 
növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásokba való befektetésének elősegítése révén 
is.


