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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że innowacje należy wykorzystywać do rozwiązywania problemów społecznych; 
podkreśla znaczenie pilotażowego partnerstwa w dziedzinie aktywnego i zdrowego 
starzenia się; uważa, że podobne partnerstwa innowacyjne należy również rozwijać w celu 
zapobiegania innym niezwykle istotnym problemom zdrowotnym i społecznym oraz 
rozwiązywania takich problemów; a także proponuje, by przy inicjowaniu takich 
partnerstw wykorzystywać zdolności niektórych państw członkowskich do osiągania 
postępów szybciej niż inne państwa;

2. podkreśla znaczenie technologii informacji i komunikacji (TIK) we wszelkich działaniach 
innowacyjnych; zaleca wspieranie powszechnego korzystania z TIK, promowanie badań 
i rozwoju w tej dziedzinie, wspieranie swobodnego dostępu do kodów źródłowych i w ten 
sposób umożliwianie większego zaangażowania obywateli i MŚP w rozwijanie aplikacji 
i nowych usług;

3. zaleca zaangażowanie wszystkich obywateli w innowacje i umożliwienie im 
wprowadzania innowacji; popiera zainicjowany przez Komisję europejski projekt 
pilotażowy w zakresie innowacji społecznych oraz propozycję Komisji, by innowacje 
społeczne stały się głównym priorytetem programów Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS);

4. podkreśla znaczenie, jakie ma podnoszenie poziomu kształcenia, zwłaszcza kształcenia 
przez całe życie, oraz rozwój działalności szkoleniowej z myślą o zwiększeniu 
innowacyjności i przedsiębiorczości;

5. uważa, że należy w trybie pilnym utworzyć rzeczywistą europejską przestrzeń badawczą, 
w której usunięte zostaną przeszkody utrudniające mobilność pracowników naukowych;

6. zaleca wspieranie innowacji również za pomocą wspólnych transgranicznych projektów 
w sektorze publicznym, poprzez lepszą niż dotychczas koordynację finansowania 
publicznego na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim oraz ograniczanie 
związanej z tym biurokracji, a także za pomocą środków mających na celu wspieranie 
inwestycji typu venture capital w przedsiębiorstwa posiadające potencjał wzrostu.


