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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considera que a inovação deve ser usada para resolver os problemas da sociedade, 
salienta a importância da parceria-piloto no domínio do envelhecimento activo e saudável, 
considera que parcerias semelhantes para a inovação devem igualmente ser desenvolvidas 
para prevenir e solucionar outros problemas cruciais de saúde e sociais e recomenda que 
se aproveite a capacidade dos vários Estados-Membros para iniciar parcerias mais 
rapidamente do que outros;

2. Salienta a importância da tecnologia da informação e comunicação (TIC) em toda a 
actividade inovadora, recomenda a promoção da utilização generalizada da TIC, a 
promoção da I&D neste domínio, que seja dada preferência aos códigos-fonte abertos e se 
facilite assim uma maior participação dos cidadãos e das PME no desenvolvimento de 
aplicações e novos serviços;

3. Recomenda que todos os cidadãos sejam levados a participar na inovação e sejam 
capacitados para inovar, apoia a proposta da Comissão de um projecto-piloto europeu no 
domínio da inovação social e a sua proposta de que a inovação social deve tornar-se numa 
prioridade central dos programas do Fundo Social Europeu (FSE);

4. Salienta a importância de elevar o nível de formação, nomeadamente a aprendizagem ao 
longo da vida, e de desenvolver actividades de formação para desenvolver a capacidade de 
inovação e o empreendedorismo;

5. Considera que deve ser urgentemente criado um espaço europeu de investigação efectivo 
onde os obstáculos à mobilidade dos investigadores devem ser eliminados;

6. Recomenda que a inovação seja igualmente promovida por meio de projectos 
transnacionais conjuntos do sector público, através de uma melhor coordenação do que até 
agora do financiamento público fornecido pela UE, pelos Estados-Membros e regional e 
da redução da burocracia associada, e por meio de medidas destinadas a promover o 
investimento de capital de risco em empresas com potencial de crescimento.


