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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. is van mening dat met innovatie moet worden geprobeerd een oplossing te vinden voor 
maatschappelijke problemen, benadrukt het feit dat het proefproject voor een 
innovatiepartnerschap inzake actief en gezond ouder worden belangrijk is en is van 
mening dat soortgelijke innovatiepartnerschappen moeten worden ontwikkeld om ook 
andere belangrijke gezondheids- en sociale problemen te voorkomen en op te lossen, en 
stelt voor dat de capaciteit van sommige lidstaten om sneller dan de andere met het 
opstarten van de partnerschappen te vorderen, wordt benut;

2. benadrukt het feit dat informatie- en communicatietechnologie (ICT) bij alle 
innovatieacties belangrijk is en spoort ertoe aan een ruim beroep op ICT en onderzoek en 
ontwikkeling te bevorderen, open broncodes te begunstigen en zo burgers en kleine en 
middelgrote ondernemingen in staat te stellen meer aan de ontwikkeling van toepassingen 
en nieuwe diensten deel te nemen;

3. spoort ertoe aan alle burgers aan de innovatie te laten deelnemen en erbij te betrekken en 
steunt het voorstel van de Commissie voor een proefproject inzake Europese sociale 
innovatie en haar idee om van sociale innovatie een belangrijke prioriteit in het kader van 
de programma's van het Europees Sociaal Fonds (ESF) te maken;

4. benadrukt het feit dat het opleidingsniveau moet worden verhoogd, dat met name een 
leven lang leren belangrijk is en dat onderwijs en opleiding moeten worden ontwikkeld 
om innovatievermogen en ondernemerschap beter te bevorderen;

5. is van mening dat snel een goed werkende Europese onderzoeksruimte moet worden 
gecreëerd, zonder belemmeringen voor het vrije verkeer van onderzoekers;

6. stelt voor dat innovatie wordt bevorderd met gemeenschappelijke projecten die de grenzen 
van de publieke sector en ook de landsgrenzen overschrijden, door de financiering van de 
EU, de lidstaten en de lokale overheden beter te coördineren en de hiermee verband 
houdende bureaucratie te verminderen, en ook met maatregelen om de investering van 
risicokapitaal in groeibedrijven te bevorderen.


