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POBUDE

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

1. meni, da so raziskave in inovacije odločilne pri odzivu na svetovne izzive ter da je 
inovacije najučinkoviteje obravnavati na regionalni ravni;

2. z zadovoljstvom ugotavlja, da je za obdobje 2007–2013 v strukturnih skladih za podporo 
inovacijam namenjenih 86 milijard EUR (25 % celotnega zneska), pri tem pa je za 
temeljne raziskave in tehnološki razvoj namenjenih 50 milijard EUR, kar je toliko kot 
celotni proračun sedmega okvirnega programa za raziskave;

3. meni, da je mogoče učinek namenjenih sredstev še izboljšati tako, da se na regionalni 
ravni in ravni Evropske unije kot dopolnilo uporabijo regionalne politike ter politike za 
raziskave in inovacije in da so med seboj bolje usklajene;

4. meni, da različni predpisi, postopki in prakse po nepotrebnem ovirajo učinkovito 
izvajanje, pri čemer pa priznava, da se osredotočenost, mehanizmi in upravljanje pri
programih Skupnosti, kot so strukturni skladi, sedmi okvirni program ter program za 
konkurenčnost in inovacije, razlikujejo; poziva k bolj usklajenemu pristopu, boljšemu 
usklajevanju in večji izmenjavi informacij med različnimi programi; poziva Komisijo, naj 
deluje kot posrednica in naj v predhodnih navodilih določi skupne smernice za možnosti 
financiranja, ki jih ponuja Skupnost;

5. poziva regionalne organe, naj bolje uporabijo strukturne sklade, da bi v svojih regijah 
povečali zmogljivosti na področju raziskav, znanja in inovacij, s čimer bi lahko sodelovali 
v dejavnostih Evropske unije na področju raziskav in inovacij; spodbuja regije, naj 
določijo prednostne naloge na področju raziskav in razvoja, ki dopolnjujejo prednostne 
naloge v sedmem okvirnem programu; 

6. podpira tesnejše sodelovanje med nacionalnimi kontaktnimi točkami za sedmi okvirni 
program, vodji programov za raziskave in razvoj ter regionalnimi agencijami za inovacije, 
da bi lahko različne vidike ali stopnje v projektih raziskav in inovacij financirali iz 
različnih virov; 

7. poziva države članice, naj več sredstev iz strukturnih skladov namenijo za raziskave in 
inovacije, okrepijo raziskovalne zmogljivosti, podprejo inovativne grozde ter oblikujejo in 
izvajajo regionalne strategije za inovacije v sodelovanju z zasebnim sektorjem.


