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NÁVRHY

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

1. víta názor Komisie, že regióny budú zapojené do prípravy a realizácie národných 
programov reforiem; vyzýva členské štáty, aby zverejnili informácie týkajúce sa 
usmernení v súvislosti s národným programom reforiem, zabezpečili skorú účasť, ich 
lepšie prispôsobenie miestnym potrebám predovšetkým prostredníctvom upravenia 
programov, intenzívnejšieho dialógu medzi Komisiou, členskými štátmi a regiónmi, 
jasnejšieho a decentralizovanejšieho rozdelenia zodpovedností a zlepšenia vzájomnej 
súčinnosti v rámci samotných regiónov;

2. uznáva, že kohézna politika jedinečným spôsobom prispieva k uskutočneniu lisabonských 
cieľov, najmä vďaka vyčleneniu štrukturálnych fondov na ich realizáciu a zdôrazňuje, že 
miestne a regionálne úrovne zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore inovácií, ako sa to tiež 
odráža v Siedmom rámcovom programe pre výskum a vývoj a v Prvom rámcovom 
programe pre inováciu a konkurencieschopnosť, keďže inovačné stratégie možno 
realizovať na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom interakcie medzi podnikmi, 
najmä medzi MSP, univerzitami, strediskami vzdelávania a technológií za partnerskej 
účasti občianskej spoločnosti;

3. berie do úvahy problémy, ktorým čelia začínajúce spoločnosti pri prístupe k rizikovému 
kapitálu a v tejto súvislosti zdôrazňuje hodnotu daňových a iných stimulov;

4. vyzýva príslušné zúčastnené strany na regionálnej a miestnej úrovni, aby vytvorili 
priaznivé podmienky, aby podpora inovácií bola prioritou operačných programov, a aby 
sa vyčlenil značný podiel finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na investície 
do výskumu a inovácií a ďalšieho odborného vzdelávania, čo vytvorí, okrem iného, nové 
pracovné miesta, zvýši zamestnanosť a napomôže boju proti tzv. odlivu mozgov a 
vyľudňovaniu niektorých oblastí; takisto vyzýva členské štáty, aby túto skutočnosť 
podporili ďalšími verejnými investíciami do vyšších vzdelávacích inštitúcií s cieľom 
podporiť rozvoj talentovaných jednotlivcov;

5. súhlasí s Komisiou, že politika zoskupovania je dôležitým prvkom inovačných politík 
členských štátov a vyzýva účastníkov, najmä na regionálnej a miestnej úrovni, na podporu 
takýchto zoskupení, stredísk inovácií a technológií tak v mestských centrách ako aj 
vidieckych oblastiach, a to takým spôsobom, aby sa vytvorila rovnováha medzi rôznymi 
regiónmi;

6. v tejto súvislosti zdôrazňuje význam vytvárania riadiacich štruktúr na zlepšenie 
spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami zoskupenia a žiada, aby zoskupenia 
mali medzinárodný charakter a stavali tak na skúsenosti euroregiónov, ktoré už majú 
vybudované cezhraničné štruktúry a sociálne siete;

7. zdôrazňuje, že vidiecke a okrajové oblasti nesmú zaostávať a je nevyhnutné podporovať 
ich a pomáhať im pri vytvorení ekoinovácií a agroturistiky;
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8. dôrazne upozorňuje na ťažkosti menej rozvinutých regiónov pri získavaní súkromného 
kapitálu na investície a požaduje, aby členské štáty, takisto ako aj zúčastnené strany na 
miestnych a regionálnych úrovniach, viac využívali možnosti pôžičiek od EIB a 
podporovali a posilňovali partnerskú spoluprácu súkromného a verejného sektora rámci 
inovačných aktivít, predovšetkým s ohľadom na osvedčené postupy a efektívne 
zhodnotenie verejných financií;

9. Zastáva názor, že nová iniciatíva významných trhov, ktorá sa má zamerať hlavne na 
vytvorenie nových inovačných produktov a služieb, sa musí spustiť najmä v oblastiach s 
potenciálom veľkého dopytu, pričom sa má zaručiť, aby menej rozvinuté regióny 
nezaostávali;

10. konštatuje, že členské štáty v súčasnosti zďaleka nevyčerpali možnosti pomoci v oblasti 
inovácií životného prostredia a opakovane poukazuje na skutočnosť, že tieto inovačné 
environmentálne technológie predstavujú pre EÚ celosvetovo významnú konkurenčnú 
výhodu;

11. povzbudzuje zúčastnené strany na regionálnej úrovni, aby experimentálne, a teda rizikové 
opatrenia, zahrnuli do financovania zo štrukturálnych fondov;

12. považuje za potrebné, aby boli inovačné aktivity lepšie sprevádzané informačnými 
kampaňami a prízvukuje potrebu výmeny skúseností získaných na základe už 
zrealizovaných projektov; zároveň odporúča poučiť sa z nesprávnych postupov pri 
neúspešných projektoch a vyvarovať sa podobných chýb aj v iných regiónoch EÚ;

13. zastáva názor, že podporou európskych informačných centier aj na regionálnej úrovni sa 
napomôže transparentnému sprístupneniu informácií občianskej spoločnosti a širokej 
podnikateľskej obci, a že relevantné a rýchlo poskytnuté informácie sú kľúčovým 
faktorom pri inovatívnych činnostiach, a preto môžu byť tieto centrá prínosom pre 
prehlbovanie spolupráce v rámci národných hraníc, ako aj v rámci cezhraničnej 
spolupráce;

14. považuje za potrebné prijať na úrovni EÚ, regionálnych a miestnych úrovniach opatrenia 
na zvýšenie počtu absolventov, najmä absolventiek, vedeckého, inžinierskeho a 
technického štúdia, ako aj počet vedcov primárneho výskumu a to predovšetkým 
prostredníctvom využitia programu „Ľudia“ Siedmeho rámcového programu, 
prostredníctvom podpory štipendií, ocenení a iných podnetov a podnecovaním žien k 
zakladaniu inovatívnych podnikov, predovšetkým prostredníctvom vzdelávacích 
projektov a iných foriem podpory;

15. zastáva názor, že je potrebné vybudovať výskumno-vývojovú infraštruktúru, ktorá 
je nutnou podmienkou formovania a udržania vedcov a výskumníkov aj v odľahlých 
regiónoch; domnieva sa, že finančný príspevok na zlepšenie výskumnej infraštruktúry zo 
zdrojov Siedmeho rámcového programu a štrukturálnych fondov v tzv. kohéznych 
regiónoch s dobrým výskumným potenciálom bude efektívnou investíciou, ak sa 
výsledky vedecko-výskumnej činnosti premietnu do inovatívnych produktov a služieb;

16. vzhľadom na značné finančné investície EÚ, žiada Komisiu, aby zhodnotila výsledky 
získané posúdením kvality, kvantity a finančných aspektov projektov a činností za určité 
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obdobie spôsobom, ktorý bude viesť k zlepšeniu účinnosti budúcich činností;

17. zastáva názor, že predpokladom vytvorenia inovačných možností v EÚ je širokopásmový 
prístup, poskytovaný zdarma alebo za nízke poplatky, ktorý umožní podnikanie na 
základe poznatkov;

18. vyzýva Komisiu, členské štáty, regionálne a miestne orgány, aby zaistili všeobecný 
prístup k činnosti založenej na informačných a komunikačných technológiách s cieľom 
všeobecne uľahčiť vzdelávanie a prácu prostredníctvom digitálnych médií (tzv. e-
learning a e-working);

19. pripomína význam financovania vysokokvalitnej fyzickej a technologickej infraštruktúry s 
cieľom pritiahnuť investície a uľahčiť pracovnú mobilitu.
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