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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja mnenje Komisije, da je treba v pripravo in izvedbo nacionalnih programov 
reform vključiti regije; poziva države članice, naj objavijo podatke o smernicah za 
nacionalne programe reform in zagotovijo, da se v te programe vključijo v zgodnji fazi, 
še posebej s prilagajanjem programov za boljše izpolnjevanje lokalnih potreb, s pomočjo 
intenzivnejšega dialoga med Komisijo, državami članicami in regijami, jasnejše in bolj 
decentralizirane delitve odgovornosti ter s pomočjo boljšega sodelovanja med samimi 
regijami;

2. priznava, da kohezijska politika na edinstven način prispeva k izvajanju lizbonskih ciljev, 
še posebej z namenskim določanjem sredstev iz strukturnih skladov za dosego teh ciljev 
ter poudarja, da imajo akterji na lokalni in regionalni ravni ključno vlogo pri spodbujanju 
inovacij, kar kažeta tudi sedmi okvirni program za raziskave in razvoj ter prvi okvirni 
program za konkurenčnost in inovativnost, saj se inovacijske strategije lahko izvajajo na 
lokalni in regionalni ravni preko sodelovanja med podjetji, posebej malimi in srednje 
velikimi podjetji, univerzami, izobraževalnimi in tehnološkimi središči v partnerstvu s 
civilno družbo.

3. upošteva težave, s katerimi se soočajo novoustanovljena podjetja pri dostopu do rizičnega 
kapitala, ter poudarja vrednost davka in drugih spodbud v zvezi s tem;

4. poziva ustrezne akterje na regionalni in lokalni ravni, naj ustvarijo ugodne pogoje in 
spodbujajo inovacije kot ključno točko operativnih programov ter naj znaten del sredstev 
iz strukturnih skladov namenijo naložbam v znanje, inovacije ter nadaljnje usposabljanje. 
Poleg drugih koristi bodo na ta način ustvarjena nova delovna mesta, povečala se bo 
zaposljivost ter preprečen bo „beg možganov“ in ustavljen trend zmanjševanja števila 
prebivalstva na podeželju; države članice poziva tudi, naj to podprejo z javnimi 
naložbami v visokošolske ustanove, ki bodo namenjene posebej za razvoj nadarjenih 
posameznikov.

5. se strinja s Komisijo, da ima „politika grozdov“ velik pomen za inovacijsko politiko 
držav članic in poziva akterje, še posebej regionalne in lokalne, naj tako grozde kot tudi 
inovacijska in tehnološka središča, v mestnih središčih in na podeželju spodbujajo tako, 
da bo doseženo ravnotežje med različnimi regijami. 

6. v tem kontekstu poudarja pomen ustvarjanja struktur vodenja za izboljšanje sodelovanja 
med različnimi akterji v grozdih ter poziva grozde, naj se usmerjajo tudi v čezmejne 
dejavnosti na podlagi izkušenj iz evroregij, kjer so že vzpostavljene čezmejne strukture in 
družbena omrežja.

7. poudarja, da podeželska in obrobna območja ne smejo zaostajati ter jih je treba spodbujati 
in jim pomagati pri razvoju ekoloških inovacij in kmečkega turizma;

8. posebej opozarja na težave, ki jih imajo manj razvite regije pri pridobivanju zasebnih 
kapitalskih naložb, ter poziva države članice in akterje na lokalni in regionalni ravni, naj 
bolje izkoristijo možnosti posojil EIB ter naj krepijo javno-zasebna partnerstva na 
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področju inovativnih dejavnosti, s posebnim poudarkom na najboljši praksi in učinkoviti 
porabi javnih sredstev;

9. meni, da je treba z novo pobudo za vodilne trge, ki bo imela poudarek predvsem na 
ustvarjanju in trženju inovativnih proizvodov in storitev, začeti zlasti na področjih, kjer je 
veliko potencialno povpraševanje in zagotoviti, da pri tem ne zaostajajo manj razvite 
regije;

10. ugotavlja, da države članice doslej še nikakor niso v celoti izčrpale možnosti pomoči na 
področju okoljskih inovacij, ter ponovno poudarja, da lahko inovativne okoljske 
tehnologije EU prinesejo bistveno svetovno konkurenčno prednost;

11. spodbuja odgovorne akterje na regionalni ravni, naj s sredstvi iz strukturnih skladov 
financirajo tudi poskusne in zato tvegane ukrepe;

12. meni, da je treba inovacijske dejavnosti bolj podpreti z informacijskimi kampanjami, ter 
poudarja potrebo po izmenjavi informacij iz zaključenih projektov; hkrati priporoča 
pridobivanje novih spoznanj iz nepravilnih postopkov pri neuspešnih projektih ter 
opozarjanje na podobne napake v drugih regijah EU;

13. meni, da podpora Evropskim informacijskim središčem tudi na regionalni ravni pomaga 
civilni družbi in  širši poslovni skupnosti zagotoviti pregleden dostop do informacij in da 
je ključni dejavnik inovacijskih dejavnosti hitro zagotavljaje ustreznih informacij ter da 
so torej takšna središča lahko pridobitev v smislu poglabljanja sodelovanja znotraj 
nacionalnih meja in v kontekstu čezmejnega sodelovanja;

14. meni, da so na ravni EU, na regionalni in lokalni ravni potrebni ukrepi za povečanje 
števila diplomantov, še posebej diplomantk, na področju znanosti, inženirstva in 
tehnologije ter tudi primarnih raziskav, še posebej s pomočjo programa „Ljudje“ znotraj 
sedmega okvirnega programa, s štipendijami, nagradami in drugimi spodbudami ter s 
spodbujanjem žensk, naj ustanovijo inovacijska podjetja, še posebej preko mentorskih 
projektov in drugih oblik podpore;

15. meni, da je treba zgraditi raziskovalne in razvojne infrastrukture, ki so zlasti v odročnih 
regijah nujne, da se strokovnjaki in raziskovalci izobrazijo in da se prepreči njihov 
odhod; meni, da bi bil finančni prispevek sedmega okvirnega programa in strukturnih 
skladov za izboljšanje raziskovalne infrastrukture v kohezijskih regijah z dobrimi 
raziskovalnimi možnostmi učinkovita naložba, če bi rezultati znanstvenih in 
raziskovalnih dejavnosti prispevali k inovativnim proizvodom in storitvam;

16. ob upoštevanju znatnih finančnih naložb EU, poziva Komisijo, naj ovrednoti rezultate 
kakovostne, količinske in finančne ocene projektov in akcij na način, ki vodi k 
postopnemu izboljšanju učinkovitosti prihodnjih akcij; 

17. meni, da je pogoj za vzpostavljanje inovacijske zmogljivosti v EU brezplačen ali 
nizkocenoven širokopasovni dostop, ki je namenjen olajševanju ustanavljanja podjetij, ki 
temeljijo na znanju;

18. poziva Komisijo, države članice ter regionalne in lokalne organe, naj zagotovijo 
univerzalni dostop do dela, ki temelji na informacijski in komunikacijski tehnologiji, kar 
bo olajšalo elektronsko učenje in elektronsko delo na splošno;
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19. opozarja na pomen financiranja visokokakovostne fizične in tehnološke infrastrukture za 
privabljanje naložb in olajšanje delovne mobilnosti.
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