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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. keďže inovácie by mali mať za cieľ riešiť spoločenské problémy, zdôrazňuje význam 
pilotného projektu zameraného na aktívne a zdravé starnutie, a keďže  podobné inovačné 
partnerstvá treba rozvíjať aj v záujme predchádzania iným závažným zdravotným a 
sociálnym problémom a v záujme ich nápravy, navrhuje, aby sa využila schopnosť 
niektorých členských štátov napredovať rýchlejšie ako iné na založenie partnerstiev;

2. zdôrazňuje význam informačných a komunikačných technológií (IKT) vo všetkých 
inovačných činnostiach, nabáda na podporu rozsiahleho využívania IKT, ako aj 
výskumnej a vývojovej činnosti, na uprednostňovanie otvorených zdrojových kódov a tým 
na rozsiahlejšiu účasť občanov a malých a stredných podnikov na vývoji programov a 
nových služieb;

3. povzbudzuje všetkých občanov, aby sa zapájali do inovácií a ich podpory,  podporuje 
návrh pilotného projektu európskej sociálnej inovácie predložený Komisiou, ako aj to, aby 
sa sociálna inovácia stala ťažiskovým bodom Európskeho sociálneho fondu;

4. zdôrazňuje význam zvyšovania vzdelanosti, najmä celoživotného vzdelávania a rozvoja 
vzdelávacej činnosti tak, aby lepšie  podporovala inovatívnosť a podnikavosť;

5. domnieva sa, že treba rýchlo vytvoriť dobre fungujúci európsky výskumný priestor, v 
ktorom sa odstránia prekážky mobility vedcov;

6. navrhuje, aby sa inovácie podporovali spoločnými obstarávaniami verejného sektora, 
ktoré by mohli prekračovať aj hranice štátov, ešte lepším koordinovaním verejného 
financovania na úrovni EÚ, členských štátov a oblastí a znižovaním byrokracie, ktorá sa s 
ním spája, ako aj činnosťami, ktoré by prispeli k podpore investovania rizikového kapitálu 
do rastúcich podnikov.


