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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza, hogy az innováció kérdésével leghatékonyabban regionális szinten van 
mód foglalkozni, ahol a fizikai közelség olyan szereplők között segíti elő a partnerséget –
különösen klasztereken belül –, mint az egyetemek, kutatóintézetek, nagyvállalatok, kkv-
k, valamint regionális és helyi hatóságok; megjegyzi, hogy a legdinamikusabban fejlődő 
technológiai iparágak a leginnovatívabb egyetemek közelében helyezkednek el, és nem 
szükségszerűen a fővárosokban vagy azok környékén;

2. rámutat, hogy az innovációt célzó intézkedéseknek intelligens regionális specializációs 
stratégiák részét kell képezniük; megjegyzi, hogy az intelligens specializációs stratégiák 
biztosíthatják a közpénzek hatékonyabb és eredményesebb felhasználását, valamint 
emelhetik a magánbefektetések regionális szintjét;

3. felszólít minden régiót, hogy fektessenek be az innovációba, és hatékonyságuk javítása 
érdekében igazítsák ki innovációs stratégiájukat, növeljék humántőkéjüket, és mozdítsák 
elő vállalataik képességét és készségét az innovációra, valamint törekedjenek nemzetközi 
szintű versenyképességre;

4. rámutat, hogy regionális szinten a döntéshozóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a 
kutatási és innovációs tevékenységek mekkora lehetőséget nyújtanak minden régiónak a 
gazdasági növekedésre, mivel az innovációt döntő többségben a gyakorlati felhasználás 
generálja (tehát kereslet- és felhasználó-alapú), és ahhoz többnyire támogatást nyújt az 
ERFA; ezért megjegyzi, hogy amennyiben az innovációs tevékenységekhez nem 
szükségszerű vagy elsődleges a felsőoktatási intézmények megléte, az egyetemek és 
kutatóközpontok nélküli régióknak is képesnek kellene lenniük saját innovációs 
kapacitásaik fejlesztésére, és a lehető legnagyobb mértékben ki kell tudniuk aknázni a 
régióban és helyben rendelkezésre álló erőforrásokat és eszközöket az innovációs 
potenciál növelése érdekében;

5. megállapítja, hogy az innováció regionális szinten való előmozdítása hozzájárulhat a 
regionális különbségek csökkentéséhez; ennek ellenére bátorítja a különböző (regionális, 
nemzeti és uniós) szinteket, hogy hatékonyabban hangolják össze erőfeszítéseiket a K+F 
tevékenységek európai szintű tervezése keretében;

6. rámutat, hogy az innováció – mind a politikai döntéshozás, mind a vállalkozások és 
kutatóközpontok tevékenységei szempontjából – alapvető szerepet játszik az EU területi 
kohéziós politikájának kiteljesítésében, és hogy természetéből adódóan döntően 
hozzájárul a kohéziós célok teljesítéséhez és bizonyos, egyedi földrajzi és demográfiai 
jellemzőkkel bíró térségekben az e célok elérését gátló akadályok leküzdéséhez;

7. kéri a tagállamokat, hogy az innovációnak az oktatás valamennyi ágazatába és szintjébe 
történő beépítésére irányuló, célzott nemzeti tervek elfogadása révén mozdítsák elő az 
európai fiatalok üzleti készségeinek fejlesztését; rámutat, hogy a leggyorsabb út e tervek 
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végrehajtásához és az európai innováció fokozásához az állami és a magánszféra közötti 
szoros együttműködésen át vezet;

8. úgy véli, hogy mivel az innováció komplex fogalom, fokozni kell a nem technológiai 
innovációs erőfeszítéseket, ennek keretében terjeszteni kell az ilyen innovációkkal 
kapcsolatos bevált gyakorlatokat, továbbá egy nyílt és átfogó megközelítés alapján meg 
kell határozni az uniós finanszírozás szabályait és feltételeit;

9. felhívja a figyelmet a kulturális sokféleség innovációra gyakorolt jótékony hatására; ezzel 
összefüggésben úgy véli, hogy az innovációs politikában kiemelt helyet kellene biztosítani 
a regionális kulturális sokféleség megőrzésére és előmozdítására irányuló fellépéseknek;

10. hangsúlyozza, hogy az európai régiók innovációs képességeinek növelése érdekében 
regionális, nemzeti és uniós szinten össze kell hangolni a kohéziós, kutatási és innovációs 
politikákat és különböző eszközeiket végre kell hajtani, és hatékonyságuk biztosítása 
érdekében szinergiákat kell kiépíteni köztük; ebben az összefüggésben hangsúlyozza 
annak szükségességét, hogy eszközöket találjanak a szinergiák előtt álló akadályok 
elhárítására, a programok közötti korlátok lebontására és a további egyszerűsítés 
lehetőségeinek felkutatására, különösen e politikai eszközök végrehajtására, ellenőrzésére 
és a költségek támogathatóságára vonatkozó szabályok összehangolása révén; úgy véli, 
folytatni kell az uniós források igénybevételére irányuló eljárások egyszerűsítését, ezek 
rugalmasságának biztosítása, valamint a kutatók és az ötletgazdák előtti bürokratikus 
akadályok leépítése érdekében, hogy több időt szentelhessenek tulajdonképpeni 
munkájuknak;

11. hangsúlyozza, hogy a régiók kulcsszerepet játszanak az innovációt nemzeti szinten 
ösztönző politikák kidolgozásában; ugyanakkor aláhúzza, hogy számos tagállamban a 
regionális és helyi költségvetések elégtelenek, és a nemzeti innovációs keretek is csak 
szűk mozgásteret hagynak;

12. hangsúlyozza, hogy fel kell fedezni az alvó újítókat, különösen a kkv-k körében; rámutat 
arra, hogy a közvetítő szervezetek fontos szerepet játszanak az alvó újítók felfedezésében, 
ösztönzésükben, a tanácsadásban és az innováció támogatásában; úgy véli, hogy ezeket a 
szervezeteket erősíteni kell, és ki kell dolgozni számukra egy olyan programot, amely a 
képzés, a képesítések és a szaktudás javítását célozza, és a jövőben erősödnie kellene az 
egyszerre két szakma elsajátítását lehetővé tévő, kettős célú képzések jelentőségének;

13. hangsúlyozza a humántőke fontosságát az innováció terén; e tekintetben felhívja a 
figyelmet az ESZA szerepére a munkavállalók egész életen át tartó tanulása
szempontjából;

14. úgy véli, hogy egy jól működő, többszintű kormányzást célzó megközelítés az innovációs 
politika sikeres célkitűzésének és a célok eredményes teljesítésének előfeltétele; e 
tekintetben hangsúlyozza, hogy a regionális politika konszolidált módszertannal 
rendelkezik az egységes megközelítést illetően, és jól kidolgozott kormányzati rendszert 
kínál, amely képes mozgásba hozni a helyi befektetéseket;

15. úgy véli, hogy az innováció dimenzióját megfelelően be kell építeni valamennyi uniós 
támogatási programba, ideértve a Kohéziós Alapot is, biztosítva ezzel, hogy a 
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finanszírozás kielégítő szintű legyen, és arányban álljon az innováció terén érdekelt felek 
szükségleteivel;

16. hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetési eszközök és az EBB részéről történő 
finanszírozás közötti kapcsolatokat erősíteni kell; felismeri ezen finanszírozási források 
ösztönző hatását a befektetésekre, és kéri, hogy erősítsék meg azokat, különös tekintettel a 
JEREMIE és JESSICA programokra; hangsúlyozza, hogy a legkisebb vállalkozások 
körülményeire és szükségleteire szabott finanszírozási eszközöket kell kidolgozni, és 
jelentősen egyszerűsíteni kell a források igénybevételére irányuló eljárásokat;

17. kéri a Bizottságot, hogy vegye fontolóra több alapból finanszírozott programok olyan 
tagállamok és régiók számára történő elérhetővé tételét, amelyek ilyen programokat 
kívánnak alkalmazni; úgy véli, ez előmozdítaná az egységesebb, ugyanakkor rugalmasabb 
működést, és növelné az egyes alapok (a strukturális alapok és a kutatási és fejlesztési 
keretprogramok) közötti együttműködés hatékonyságát;

18. hangsúlyozza az innováció és a kutatás közötti különbségtétel fontosságát; rámutat, hogy 
az innováció összetett, több területet érintő társadalmi-gazdasági folyamat, amely 
szükségessé teszi a kutatásba és fejlesztésbe való befektetések növelésére irányuló 
erőfeszítéseket, a kkv-k és a csúcstechnológiát alkalmazó tevékenységek támogatását, és 
integrált rendszerek fejlesztésére összpontosít, melyek a különböző térségek egyedi 
sajátosságaira épülnek;

19. meggyőződése, hogy az innovációs politikának kapcsolódnia kell az oktatási, képzési és 
munkaerő-piaci stratégiákhoz; támogatja az olyan, inkluzív innovációs politikai stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása révén megvalósuló erőfeszítéseket, melyek az innovatív 
termékek és szolgáltatások fejlesztésének felgyorsítása, valamint a foglalkoztatás és a 
növekedés fokozásának előmozdítása érdekében a polgárokat és a munkavállalókat a 
változások támogatására ösztönzik;

20. üdvözli az Európai Innovációs Partnerségek indítására vonatkozó javaslatot, mely 
eszközökkel közelebb lehetne hozni a politikák, ágazatok és a határokon átnyúló területek 
érdekelt feleit az innováció felgyorsítása érdekében, a fő társadalmi kihívások 
megoldására; megjegyzi, hogy jobban egymáshoz kell igazítani és a különböző régiók 
számára valóban hozzáférhetővé kell tenni az e kihívások megoldását célzó partnerségeket 
és a regionális politika eszközeit – külön utalva itt az európai területi együttműködési 
csoportosulásokra –, és a partnerségeknek ki kell használniuk a hasonló jellegű, már 
meglévő nemzeti és regionális kezdeményezésekből nyert tapasztalatokat; e célból szoros 
együttműködésre szólítja fel a régiókat, amely különösen csereprogramok, képzési 
kezdeményezések és a bevált gyakorlatok cseréje révén valósulhat meg; kéri a kkv-k 
kutatási és innovációs támogatásokhoz való hozzáférésének javítását;

21. úgy véli, elsőbbségi kérdésként kell kezelni az innovációs kultúra kialakításának 
regionális szintű előmozdítását a vállalkozók, a szakmai képzésben részesülő fiatalok, a 
munkavállalók és mindazon partnerek körében, akik befolyásolják az üzleti életet, 
úgymint a regionális hatóságok döntéshozói, a kutatóközpontok, az üzleti csoportosulások 
és a finanszírozó testületek, melyek sok esetben nem ismerik eléggé a régiójukban 
működő vállalkozások – kivált a kkv-k – innovációs kapacitásait (ideértve a 
mikrovállalkozásokat és a kisipari vállalkozásokat is);
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22. hangsúlyozza, hogy az uniós régiók teljes innovációs kapacitását mozgósítani kell annak 
érdekében, hogy az Európa 2020 stratégia – intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló – célkitűzései valóra váljanak, és rámutat, hogy a jövő regionális 
politikájának ezt a feladatot elsődleges prioritásként kell kezelnie; úgy véli, hogy ez a 
regionális politika valamennyi célkitűzésére érvényes, és hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell Európa versenyképességének világszínvonalát;  kéri a tagállamokat, 
hogy vonják be az ipar szereplőit az ökológiai fejlesztésekbe, mivel a régiókban a 
vállalkozókra fontos szerep hárul az ökológiai innovációk szélesebb körű terjesztésében; 
megjegyzi, hogy a vállalkozók tájékoztatása új üzleti lehetőségek bemutatásával alapvető 
fontosságú az erőforrás-hatékony gazdaság és a fenntartható ipar létrehozását célzó 
stratégia sikere szempontjából.
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