
AD\658288HU.doc PE 384.512v02-00

külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionális Fejlesztési Bizottság

2006/2274(INI)

22.3.2007

VÉLEMÉNY
a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

a az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

Az ismeretek átültetése a gyakorlatba: széles körű innovációs stratégia az 
Európai Unió számára
(2006/2274(INI))

A vélemény előadója: Christa Prets



PE 384.512v02-00 2/6 AD\658288HU.doc

külső fordítás

HU

PA_NonLeg



AD\658288HU.doc 3/6 PE 384.512v02-00

külső fordítás

HU

JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot, mint 
illetékes bizottságot, hogy határozati indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság azon álláspontját, hogy vonják be a régiókat a nemzeti 
reformprogramok kidolgozásába és végrehajtásába, valamint felhívja a tagállamokat a 
nemzeti reformprogramok alapelveiről szóló információk közzétételére annak érdekében, 
hogy a korai részvétel biztosítható legyen, különösen a programoknak a helyi igényekhez 
való jobb igazítása, valamint a Bizottság, a tagállamok és a régiók közötti intenzívebb 
párbeszéd, továbbá a régiók saját maguk közötti továbbfejlesztett együttműködéssel a 
felelősség világosabb és decentralizáltabb megosztása útján;

2. felismeri, hogy a kohéziós politika egyedi hozzájárulást biztosít a lisszaboni célkitűzések
megvalósításához, különösen a strukturális alapoknak az e célkitűzések elősegítésére való
kijelölése révén, és hangsúlyozza, hogy az innováció elősegítésében a helyi és regionális 
szintnek kulcsszerepe van, mint ahogy azt a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram 
és az első versenyképességi és innovációs keretprogram is tükrözi, mivel az innovációs 
stratégiák helyi és regionális szinten a vállalkozások – különösen a kis- és 
középvállalkozások –, az egyetemek, a képzési és technológia-központok közötti 
együttműködés révén, a civil társadalom partnerként történő bevonásával
végrehajthatóak; 

3 megemlíti az induló vállalkozások nehézségeit a kockázati tőkéhez való hozzáférés 
tekintetében, és hangsúlyozza az adók és más ösztönzők jelentőségét ebben a tekintetben;

4. felhívja a helyi és a regionális szinten érintett feleket, hogy állapítsanak meg 
kedvezményes feltételeket annak érdekében, hogy az operatív programokban az 
innováció elősegítése kulcsszerepet kapjon, és hogy a strukturális alapok 
finanszírozásának jelentős részét a tudással, az innovációval és a továbbképzéssel 
kapcsolatos beruházásokra fordítsák, amelyek egyéb hasznok mellett munkahelyeket 
hoznak létre, előmozdítják a foglalkoztathatóságot, és ellensúlyozzák az „agyelszívást”
valamint a népességcsökkenést, egyben felhívja a tagállamokat, hogy támogassák ezt az 
egyéni tehetségek fejlesztését szolgáló felsőoktatási intézményekbe való állami 
beruházásokkal;

5. egyetért a Bizottsággal, hogy a „klaszterpolitika” a tagállamok innovációs politikáinak 
lényeges, a nemzeti reformprogramokban is tükröződő eleme, és felhívja a feleket, 
különösen helyi és regionális szinten, hogy mind a városi központokban, mind a vidéki 
térségekben oly módon támogassák a klasztereket valamint a képzési és technológia-
központokat, hogy ilyen módon legyen elérhető a különböző régiók közötti egyensúly;

6. hangsúlyozza ezzel összefüggésben annak fontosságát, hogy olyan kormányzati 
struktúrákat kell kialakítani, amely a klaszter különböző szereplői közötti együttműködést 
javítja, és felhívja a klasztereket határon átnyúló tevékenységek irányítására is, különösen 
az Eurorégiók tapasztalataira építve, amelyek már létrehozott határon átnyúló 
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szervezetekkel és társadalmi hálózatokkal rendelkeznek;

7. hangsúlyozza, hogy nem lehet hagyni azt, hogy a vidéki térségek és a peremterületek 
lemaradjanak, illetve támogatni és segíteni kell ökoinnovációjuk és agrárturizmusuk 
fejlődését;

8. felhívja a figyelmet arra, hogy a kevésbé fejlett régiók számára nehézségekbe ütközik a 
magántőke megnyerése beruházási célokra, és felhívja a tagállamokat, valamint a helyi és 
a regionális szintű feleket, hogy nagyobb mértékben használják fel az EBB-től való 
kölcsönfelvételi lehetőségeket, és hogy az innovációs tevékenység területén támogassák 
és erősítsék állam és magánszféra együttműködését, különös tekintettel a legjobb 
gyakorlatra és a közpénzek esetében az ár-érték arányra;

9. Azt az álláspontot foglalja el, hogy azokat a vezető új piaci próbapiac-
kezdeményezéseket, amelynek különösen az új innovatív termékek és szolgáltatások 
előállítására és forgalomba hozatalára kell összpontosítania, különösen azokon a 
területeken kell kel megkezdeni, ahol potenciálisan nagy igény léphet fel, biztosítva 
mindeközben azt, hogy a kevésbé fejlett régiók nem maradnak le;

10. megjegyzi, hogy a tagállamok még semmilyen értelemben sem használták fel teljesen a 
segélyezési lehetőségeket a környezeti innovációk területén, és ismételten rámutat arra, 
hogy az innovatív környezeti technológiák az Európai Uniónak jelentős versenyelőnyt 
biztosítanak világszerte;

11. ösztönzi a regionális szinten érintett feleket, hogy a strukturális alapok révén akár 
kísérleti, és ezért kockázatosabb vállalkozásokat is finanszírozzanak;

12. szükségesnek tartja az innovációs intézkedések javítását tájékoztató kampányok révén, és 
hangsúlyozza a befejezett projektekből szerzett információk megosztásának 
szükségességét. Ugyanakkor azt ajánlja, hogy vonják le a tanulságot a sikertelen 
projektekben alkalmazott helytelen eljárásokból, és figyelmeztessenek a hasonló 
hibáknak az EU más régióiban történő elkövetésének veszélyére;

13. úgy véli, hogy az Európai Információs Központok regionális szinten is történő támogatása 
segíti a civil társadalmat és a szélesebb üzleti közösség információkhoz való átlátható 
hozzáférését. A lényeges információk gyors rendelkezésre bocsátása az innovációs 
tevékenységek egyik kulcstényezője, így ezek a központok előnyt jelentenek a nemzeti 
határokon belüli együttműködés elmélyítésének szempontjából, és a határokon átívelő 
együttműködés vonatkozásában egyaránt;

14. úgy véli, hogy EU-s, regionális és helyi szinten intézkedéseket kell tenni a tudományos, 
mérnöki és műszaki diplomával rendelkezők számának növelése érdekében, különösen az 
ilyen végzettségű nők tekintetében az elsődleges kutatásokban is, felhasználva különösen 
a hetedik keretprogram „Munkaerő” programját ösztöndíjak, elismerések és más 
ösztönzők útján, valamint innovációs vállalkozások alapítása érdekében a nők 
ösztönzését célzó tanácsadó programokon és egyéb támogatási formákon keresztül;
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15. szükségesnek tartja a tudósok és kutatók – különösen a külső régiókban történő –
képzésének és megtartásának alapvető feltételét jelentő kutatási és fejlesztési 
infrastruktúrák kiépítését. A hetedik keretprogramból és a kutatási infrastruktúrának a jó 
kutatási potenciállal rendelkező kohéziós régiókban való fejlesztését célzó strukturális 
alapokból való pénzbeli hozzájárulás hatékony beruházást jelentene, amennyiben a 
tudományos és kutatási tevékenységek eredményei innovatív termékekhez és 
szolgáltatásokhoz vezetnének;

16. figyelembe véve az EU jelentős pénzügyi beruházásait, arra kéri a Bizottságot, hogy 
olyan módon értékelje az elért eredményeket, a projektek és tevékenységek minőségét és 
pénzügyi vonatkozásait, hogy az idővel alkalmas legyen a jövőbeli tevékenység 
hatékonyságának biztosítására;

17. úgy véli, hogy az EU-ban az ingyenes vagy alacsony költségű szélessávú hozzáférés az 
innovatív kapacitás létrehozásának előfeltétele, amely a tudásalapú vállalkozás 
eszközeként szolgál;

18. felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat, illetve a regionális és helyi hatóságokat, hogy 
biztosítsák az információs és kommunikációs technológia alapú munkához való 
egyetemes hozzáférést az e-oktatás és e-munkavégzés általános megkönnyítése 
érdekében;

19. emlékeztet a kiváló minőségű fizikai és műszaki infrastruktúra finanszírozásának 
fontosságára a beruházások vonzásának és a munkaerő-mobilitás megkönnyítésének 
érdekében.
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