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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. arra hív fel, hogy a közös stratégiai keret mozdítsa elő a kutatási és innovációs programok, 
valamint a Kohéziós Alapok közötti koordinációt;

2. hangsúlyozza a kiválósági hálózatok létrehozásának, valamint az uniós politikák és a 
tagállamok által indított stratégiák a regionális vagy helyi önkormányzatok szerepének 
megerősítése révén történő összevonásának jelentőségét;

3. rámutat az állami és a magánszektor együttműködése előmozdításának fontosságára; 
felhív a közös technológiai kezdeményezések egyszerűsítésére annak elkerülése 
érdekében, hogy nagy összegű finanszírozás csak egy-két projekthez kerüljön, továbbá 
felhív az állami szubvenciókra vonatkozó szabályok a „hallgatás egyetértés”-hez és a 
csoportos kivételekhez hasonló mechanizmusokon keresztül történő egyszerűsítésére 
annak érdekében, hogy a hosszas ügyintézés ne szabjon gátat az innovációnak;

4. úgy véli, hogy a Bizottságnak a kutatási költségvetés egy részét a fiatalok és a nők által 
vezetett kkv-k részére kellene előirányoznia, jutalmazva a hálózatok vagy csoportosulások 
kialakítását;

5. az uniós innovációs jegyekhez hasonló új finanszírozási módszerek kipróbálására szólít 
fel, melyek révén a vállalkozások a forrásokat közvetlenül a jóváhagyott 
kutatóközpontokban költhetnék el;

6. javasolja, hogy díjazzák a kockázatitőke-alapok és az Európai Unión kívüli befektetők 
projektekben való részvételét;

7. rámutat arra, hogy a globális kihívásoknak való megfelelés, valamint a szakpolitikai 
prioritások naprakésszé tételének érdekében biztosítani kell azt, hogy a rendszer rugalmas 
mechanizmusokkal dolgozzon;

8. felhív a Közös Kutatóközpont − mint az Európa 2020-stratégiának megfelelő fejlesztési 
politikát szolgáló tudományos és gazdasági elemzések belső szállítója − szerepének 
megerősítésére; úgy véli, hogy a keretprogramon belül a Közös Kutatóközpont 
innovációhoz való hozzájárulásának ki kell terjednie az iparral való fokozott 
együttműködésre.


