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VÉLEMÉNYTERVEZET
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletben 
szereplő, a kutatás és az innováció számára elkülönített összegek, illetve az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogram egymást erősítő hatásainak a városokban és régiókban, valamint 
a tagállamokban és az Unióban való megvalósulásáról
(2009/2243(INI))

A vélemény előadója (*): Jorgo Chatzimarkakis(*) Társbizottsági eljárás – az 
eljárási szabályzat 50. cikke
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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a kutatás és az innováció kulcsfontosságú a globális kihívások 
megválaszolásában, és hogy az innováció hatékonyabb, amikor regionális szinten történik;

2. elégedetten állapítja meg, hogy a 2007–2013-as időszakra a strukturális alapokból 86 
milliárd eurót (a teljes összeg 25%-át) különítettek el az innováció támogatására, 
amelyből az alapvető kutatás- és technológiafejlesztés részesedése 50 milliárd euró, azaz a 
hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram teljes költségvetésének megfelelő összeg;

3. úgy véli, hogy ezeknek az elkülönített összegeknek a hatása tovább javítható a regionális, 
a kutatási és az innovációs politikák kiegészítő jellegű felhasználása, illetve a közöttük 
való jobb koordináció révén mind uniós, mind regionális szinten;

4. úgy véli, hogy – bár a közösségi programok, mint a strukturális alapok, a hetedik kutatási 
és fejlesztési keretprogram és a versenyképességi és innovációs program különböznek 
elsődleges céljuk, mechanizmusuk és működésük tekintetében – a különböző szabályok, 
eljárások és gyakorlatok feleslegesen hátráltatják a tényleges végrehajtást; felszólít a 
különböző programok összehangoltabb megközelítésére, azok jobb koordinálására és a 
közöttük történő információcsere fokozására; felszólítja a Bizottságot, hogy lépjen fel az 
akadályok elhárítása érdekében és a közösségi finanszírozási lehetőségekkel 
kapcsolatosan biztosítson közös irányítást előzetes iránymutatások segítségével;

5. felszólítja a regionális hatóságokat, hogy hatékonyabban használják fel a strukturális 
alapokat a kutatási, tudás- és innovációs kapacitás kiépítésére régiójukban, lehetővé téve 
számukra, hogy részt vegyenek az EU kutatási és innovációs tevékenységeiben; ösztönzi a 
régiókat, hogy hozzanak létre kutatási és fejlesztési prioritásokat, amelyek kiegészítik a 
hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram prioritásait; 

6. támogatja a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram nemzeti kapcsolattartási pontjai, a
kutatási és fejlesztési programok vezetői és a regionális innovációs ügynökségek közötti 
hatékonyabb együttműködést, lehetővé téve, hogy a kutatási és innovációs projektek 
különböző aspektusait és szakaszait különböző forrásokból finanszírozzák; 

7. felhívja a tagállamokat, hogy nagyobb összeget különítsenek el a strukturális alapokból a 
kutatásra és az innovációra, a kutatási kapacitások megerősítésére, az innovatív klaszterek 
támogatására, regionális innovációs stratégiák kifejlesztésére és megvalósítására 
együttműködésben a magánszektorral.


