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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare şi energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că inovarea ar trebui să servească soluţionării problemelor societăţii, subliniază 
importanţa parteneriatului pilot în domeniul îmbătrânirii active şi sănătoase, consideră că 
parteneriate inovative similare ar trebui elaborate şi pentru a preîntâmpina şi a remedia 
alte probleme esenţiale sociale şi din domeniul sănătăţii şi recomandă utilizarea 
capacităţilor diferite ale statelor membre de iniţiere a unor parteneriate;

2. subliniază importanţa tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) în orice activitate 
inovativă, recomandă utilizarea extensivă a TIC, promovarea cercetării şi a dezvoltării în 
acest domeniu, introducerea de bune practici cu bază largă, facilitând astfel o mai bună 
participare a cetăţenilor şi a IMM-urilor la dezvoltarea aplicaţiilor şi a noilor servicii;

3. recomandă implicarea tuturor cetăţenilor în domeniul inovării şi încurajarea acestora în 
acest sens, sprijină propunerea Comisiei pentru un proiect-pilot european de inovare 
socială şi propunerea acesteia ca inovarea socială să devină o prioritate de prim rang a 
programelor Fondului social european (FSE);

4. subliniază importanţa îmbunătăţirii nivelului de formare, mai ales în ceea ce priveşte 
învăţarea de-a lungul vieţii şi a dezvoltării activităţilor de formare de manieră a încuraja 
capacitatea de inovare şi spiritul de antreprenoriat;

5. consideră că ar trebui creat de urgenţă un veritabil spaţiu european de cercetare, în care să 
nu mai existe obstacole la mobilitatea cercetătorilor;

6. recomandă promovarea inovării inclusiv prin intermediul proiectelor publice comune cu 
caracter transfrontalier, prin coordonarea îmbunătăţită a finanţării UE, naţionale şi 
regionale şi reducerea birocraţiei complementare, şi prin măsuri de promovare a 
investiţiilor de capital de risc în întreprinderile cu potenţial de creştere. 


