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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning 
och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att man med innovationens hjälp bör sträva efter att lösa problem 
i samhället. Parlamentet betonar betydelsen av pilotpartnerskapet för ett aktivt och friskt 
åldrande och anser att motsvarande innovationspartnerskap bör utvecklas också till 
förebyggande och avhjälpande av andra viktiga hälsoproblem och sociala problem och 
föreslår att man drar nytta av somliga länders förmåga att göra snabbare framsteg för att få 
i gång partnerskap.

2. Europaparlamentet poängterar betydelsen av informations- och kommunikationsteknik 
(IKT) i all innovativ verksamhet och efterlyser ett främjande både av IKT-användning på 
bred bas och av forskning och utveckling, varvid öppna källkoder bör gynnas så att 
medborgarna och de små och medelstora företagen i större utsträckning kan medverka 
med att utveckla tillämpningar och nya tjänster.

3. Europaparlamentet vill att alla medborgare ska göras delaktiga av innovationsarbetet och 
få möjlighet att medverka vid det. Parlamentet stöder kommissionens förslag om 
ett pilotprojekt för social innovation i Europa, tillsammans med tanken på att 
tyngdpunkten för Europeiska socialfondens (ESF) program ska vila vid social innovation.

4. Europaparlamentet påpekar vikten med att utbildningsnivån höjs och framför allt med 
livslångt lärande och dessutom att utbildningen bör utvecklas så att den bättre blir till stöd 
för innovativitet och företagsamhet.

5. Europaparlamentet anser att det snabbt måste inrättas ett välfungerande europeiskt område 
för forskning där hindren för forskarnas rörlighet elimineras.

6. Europaparlamentet anser att innovationsfrämjandet bör ske genom gemensamma projekt, 
också av gränsöverskridande slag, inom den offentliga sektorn, genom bättre samordning 
av EU:s, medlemsstaternas och de regionala offentliga organens finansiering och 
minskning av byråkratin i samband med dem samt genom åtgärder för främjande av 
riskkapitalinvesteringar i tillväxtföretag.


