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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva, naj skupni strateški okvir spodbuja usklajevanje med programi raziskav in 
inovacij ter kohezijskimi skladi;

2. poudarja pomen oblikovanja omrežij odličnosti ter povezave politik in strategij EU, ki jih 
izvajajo države članice, s krepitvijo vloge regionalnih in lokalnih oblasti;

3. poudarja, da je treba spodbujati oblikovanje javno-zasebnih partnerstev; poziva k 
poenostavitvi skupnih tehnoloških pobud, da bi preprečili usmerjanje finančnih sredstev v 
omejeno število projektov, ter tudi k poenostavitvi pravil državne pomoči z mehanizmi, 
kot so tiho soglasje in skupinske izjeme, da dolgotrajni postopki ne bi ovirali inovacij;

4. meni, da bi morala Komisija del proračunskih sredstev za raziskave nameniti malim in 
srednjim podjetjem, ki jih vodijo mladi ljudje in poslovne ženske, in s tem nagraditi 
oblikovanje omrežij in grozdov;

5. poziva k testiranju novih metod financiranja, kot so kuponi za inovacije v EU, s čimer bi 
podjetjem omogočili, da ta sredstva neposredno porabijo v priznanih raziskovalnih 
središčih;

6. priporoča, naj se nagradi udeležba skladov tveganega kapitala in neevropskih subjektov v 
projektih;

7. poudarja, da je treba zagotoviti, da bo shema vsebovala prožne mehanizme, s katerimi bo 
mogoče prilagajanje hitrim svetovnim spremembam in posodabljanje prednostnih nalog;

8. poziva k okrepitvi skupnega raziskovalnega središča kot notranjega oblikovalca 
znanstvenih in gospodarskih analiz za razvojne politike v skladu s strategijo Evropa 2020; 
meni, da bi moral prispevek skupnega raziskovalnega središča k inovacijam v okvirnem 
programu vključevati okrepljeno sodelovanje z industrijo.


