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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá názor Komise, že by regiony měly být zapojeny do vypracovávání a provádění 
národních programů reforem; vyzývá členské státy, aby zveřejnily informace 
o pokynech týkajících se národních programů reforem s cílem zajistit včasnou 
účast, zejména přizpůsobením programů tak, aby lépe vyhovovaly místním potřebám, 
prostřednictvím intenzivnějšího dialogu mezi Komisí, členskými státy a regiony, 
prostřednictvím jasnější a decentralizovanější dělby odpovědnosti a prostřednictvím 
zlepšené vzájemné součinnosti v rámci samotných regionů;

2. uznává, že politika soudržnosti je mimořádným přínosem při provádění lisabonských 
cílů, zejména proto, že na jejich uskutečňování byly vyčleněny strukturální fondy, a
zdůrazňuje, že místní a regionální úrovni přísluší při podpoře inovace klíčová úloha, 
jak se to odráží také v sedmém rámcovém programu pro výzkum a vývoj a v prvním 
rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovaci, jelikož inovační strategie na 
místní a regionální úrovni mohou být prováděny na základě vzájemné součinnosti
podniků, zejména malých a středních podniků, univerzit, vzdělávacích a 
technologických center a za partnerské účasti občanské společnosti;

3. všímá si obtíží, kterým jsou vystaveny začínající podniky, pokud se týká přístupu 
k rizikovému kapitálu, a v tomto ohledu zdůrazňuje hodnotu daňových a dalších 
pobídek;

4. vyzývá příslušné zúčastněné strany na regionální a místní úrovni, aby vytvořily
příznivé podmínky, aby se podpora inovace stala těžištěm operačních programů a aby 
se ze strukturálních fondů vyčlenil na investice do znalostí a inovací a dalšího 
vzdělávání významný podíl prostředků, což kromě jiných výhod přispěje k vytvoření 
pracovních míst, zlepšení zaměstnatelnosti, napomůže bojovat proti „odlivu mozků“ a 
vylidňování některých oblastí; vyzývá také členské státy, aby toto úsilí podporovaly 
prostřednictvím veřejných investic do vyšších vzdělávacích institucí s cílem 
podporovat rozvoj talentovaných osob;

5. souhlasí s Komisí v tom, že „politika seskupení (klastrů)“ je významnou součástí 
inovační politiky členských států, a vyzývá zúčastněné strany, zejména na regionální a 
místní úrovni, aby podporovaly tato seskupení i inovační a technologická centra jak v 
městských, tak i venkovských oblastech, aby bylo možno nastolit rovnováhu mezi
různými regiony 

6. upozorňuje v této souvislosti na význam vytvoření řídících struktur, aby se zlepšila 
spolupráce různých stran zúčastněných v tzv. klastrech, a požaduje, aby se tato 
seskupení zaměřila i na přeshraniční činnosti a aby využívala zejména zkušeností 
euroregionů, které mají vytvořené přeshraniční struktury a sociální sítě; 

7. zdůrazňuje, že se nesmí zapomínat na venkovské a okrajové oblasti a že je třeba je 
podporovat a pomáhat jim v rozvoji ekologických inovací a agroturistiky;
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8. poukazuje na těžkosti méně rozvinutých regionů se získáváním soukromého 
investičního kapitálu a vyzývá členské státy a zúčastněné strany na místní a regionální 
úrovni, aby více využívaly půjček od EIB a aby se v oblasti inovačních činností 
posílilo partnerství veřejného a soukromého sektoru, se zvláštním ohledem na 
osvědčené postupy a efektivní zhodnocení prostředků z veřejných zdrojů;

9. je toho názoru, že nová iniciativa „rozhodujících trhů“, která by se měla zaměřit 
zejména na tvorbu nových inovativních produktů a služeb a jejich uvádění na trh, musí 
být zahájena zejména v těch oblastech, v nichž je potenciálně vysoká poptávka, a 
současně je třeba zajistit, aby méně rozvinuté regiony nezůstávaly pozadu;

10. konstatuje, že členské státy dosud plně nevyčerpaly možnosti podpory v oblasti 
environmentálních inovací, a znovu zdůrazňuje, že inovační environmentální 
technologie mohou poskytnout významnou konkurenční výhodu ve světovém měřítku;

11.  vyzývá zúčastněné strany na regionální úrovni, aby experimentální, a tudíž riziková 
 opatření, zahrnuly do financování ze strukturálních fondů; 

12. domnívá se, že by opatření v oblasti inovace měla být doprovázena 
informačními kampaněmi, a zdůrazňuje potřebu sdílení zkušeností získaných na 
základě již realizovaných projektů; zároveň doporučuje vyvodit důsledky z 
nesprávných postupů u neúspěšných projektů a vyvarovat se podobných chyb i
v jiných regionech EU;

13. je toho názoru, že se podporou evropských informačních center i na regionální úrovni 
zabezpečí transparentní zpřístupnění informací občanské společnosti a širší
podnikatelské veřejnosti a že relevantní a rychle poskytované informace jsou 
klíčovým faktorem při inovativních činnostech, a že taková centra mohou být 
významným přínosem pro prohlubování spolupráce v rámci národních hranic a rovněž 
v rámci přeshraniční spolupráce;

14.  domnívá se, že je potřeba přijmout opatření na evropské, regionální i místní úrovni 
 pro to, aby se zvýšil počet absolventů vědeckých a technických oborů, a to zejména 
 absolventů ženského pohlaví, a také vědeckých pracovníků v primárním výzkumu,
 zejména využitím programu „Lidé“ obsaženého v sedmém rámcovém programu, 
 poskytováním stipendií a udělováním ocenění a jiných pobídek a povzbuzováním 
žen, aby zakládaly inovativní podniky, zejména prostřednictvím instruktážních 

 projektů a dalších forem podpory;

15. je toho názoru, že je třeba vybudovat výzkumnou a vývojovou základnu, která je 
nezbytnou předpokladem vzdělávání a také udržení vědeckých a výzkumných 
pracovníků zejména v odlehlých regionech; je dále toho názoru, že finanční příspěvek 
na zlepšení výzkumné infrastruktury ze zdrojů sedmého rámcového programu a 
strukturálních fondů v tzv. regionech soudržnosti s dobrým výzkumným potenciálem 
by byl efektivní investicí, pokud se výsledky vědecké a výzkumné činnosti promítnou 
do inovativních produktů a služeb;

16. s ohledem na významné finanční investice EU žádá Komisi, aby vyhodnotila dosažené 
výsledky posouzením kvality, kvantity a finančních hledisek projektů a činností
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takovým způsobem, který časem povede ke zlepšení účinnosti budoucích kroků;

17. je toho názoru, že předpokladem tvorby inovativních kapacit v EU je přístup 
k širokopásmovému připojení, a to buď zdarma, nebo za nízký poplatek, což poslouží 
podpoře znalostního podnikání;

18. vyzývá Komisi, členské státy a regionální a místní orgány, aby zajistily všeobecný 
přístup k informacím a činnostem založeným na komunikačních technologiích, čímž 
se obecně usnadní elektronické vzdělávání (e-learning) a práce s informačními 
technologiemi (e-working);

19. připomíná význam financování vysoce kvalitní fyzické i technologické infrastruktury 
pro přilákání investic a usnadnění mobility pracovních sil.
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