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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že k inováciám sa môže najúčinnejšie pristupovať na regionálnej úrovni, kde 
fyzická blízkosť napomáha partnerstvo medzi účastníkmi, ako sú univerzity, výskumné 
organizácie, veľké podniky, MSP a regionálne a miestne orgány, a to najmä v rámci 
zoskupení; poznamenáva, že najdynamickejšie technologické odvetvia nie sú nevyhnutne 
umiestnené v hlavných mestách alebo blízko nich, ale v blízkosti najinovatívnejších 
univerzít;

2. upozorňuje, že zásahy zamerané na inovácie by mali byť súčasťou regionálnych stratégií 
v oblasti inteligentnej špecializácie; konštatuje, že stratégie v oblasti inteligentnej 
špecializácie môžu zabezpečiť účinnejšie a efektívnejšie využívanie verejných 
prostriedkov a zlepšiť súkromné investície na regionálnej úrovni;

3. vyzýva všetky regióny, aby investovali do inovácií a prispôsobili svoju inovačnú stratégiu 
tak, aby zvýšili jej efektivitu, takisto aby zlepšili svoj ľudský kapitál a zvýšili schopnosť 
a ochotu svojich podnikov inovovať a stať sa konkurencieschopnými v medzinárodnom 
meradle;

4. poukazuje na to, že orgány na regionálnej úrovni prijímajúce rozhodnutia si musia plne 
uvedomovať potenciál hospodárskeho rastu, ktorý vo všetkých regiónoch ponúkajú 
činnosti v oblasti výskumu a inovácií, keďže väčšina inovácií sa uskutočňuje 
v praktickom rozhraní (inovácie založené na dopyte a používateľoch) a inovácie sú 
väčšinou financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja; preto poznamenáva, že 
vzhľadom na to, že inovačné činnosti si bezpodmienečne ani osobitne nevyžadujú 
existenciu zariadení vysokoškolského vzdelávania, regióny bez univerzít a výskumných 
stredísk by mali byť schopné rozvíjať svoje vlastné inovačné kapacity a čerpať 
z regionálnych a miestnych zdrojov a hodnôt čo najväčší prínos z hľadiska potenciálu pre 
inovácie;

5. konštatuje, že podpora inovácií na regionálnej úrovni môže prispieť k zmenšeniu 
regionálnych rozdielov; nabáda však jednotlivé úrovne (regionálnu, vnútroštátnu a úroveň 
EÚ), aby v rámci plánovania výskumných a vývojových činnosti na celoeurópskej úrovni 
účinnejšie koordinovali svoje úsilie;

6. pripomína, že inovácie v oblasti tvorby politiky, ako aj činností podnikateľských a 
výskumných centier majú zásadný význam pri rozvíjaní politiky územnej súdržnosti EÚ 
a že už samotnou povahou môžu rozhodujúcim spôsobom prispieť k splneniu cieľov 
v oblasti súdržnosti a prekonaniu prekážok, ktoré tomu bránia v oblastiach s osobitnými 
geografickými a demografickými vlastnosťami;

7. vyzýva členské štáty, aby zlepšili podnikateľské schopnosti mladých Európanov tým, že 
prijmú osobitné vnútroštátne plány na presadzovanie inovácií vo všetkých vzdelávacích 
odvetviach a na všetkých úrovniach; pripomína, že najlepší spôsob, ako tieto plány 
zrealizovať a výrazne podporiť inovácie v Európe, je prostredníctvom úzkej spolupráce 
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medzi verejným a súkromným sektorom;

8. zastáva názor, že keďže inovácie sú zložitou koncepciou, treba posilniť úsilie 
o netechnologické inovácie, a že v tejto súvislosti by sa mali rozšíriť najlepšie postupy 
týkajúce sa tohto typu inovácií a mali by sa otvoreným a všeobecným spôsobom určiť 
pravidlá a podmienky pre prístup k finančným prostriedkom EÚ;

9. upozorňuje na prínos kultúrnej rozmanitosti pre inovácie; v tomto smere sa domnieva, že 
opatrenia na ochranu a podporu regionálnej kultúrnej rozmanitosti by mali zohrávať 
hlavnú úlohu v rámci inovačnej politiky;

10. zdôrazňuje, že na to, aby sa zvýšil inovačný potenciál regiónov Európy, je na regionálnej 
úrovni, vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ potrebná koordinácia a súčinnosť politík 
v oblasti súdržnosti, výskumu a inovácií a jednotlivých ich nástrojov s cieľom zabezpečiť 
ich účinnosť; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti je potrebné hľadať nástroje na odstránenie 
prekážok takejto súčinnosti, zmiernenie bariér medzi programami a preskúmanie možností 
ďalšieho zjednodušenia, a to najmä tým, že sa harmonizujú pravidlá upravujúce 
vykonávanie týchto politických nástrojov, ich audit a oprávnenosť nákladov; považuje za 
potrebné pokračovať v zjednodušovaní postupov využívania prostriedkov EÚ, aby sa 
zabezpečila ich pružnosť a znížila sa miera byrokracie pre výskumníkov a tvorcov 
inovácií, čo im umožní venovať viac času ich vlastnej práci; 

11. zdôrazňuje kľúčovú úlohu regiónov pri príprave politík na podporu inovácií na 
vnútroštátnej úrovni; pripomína však, že v mnohých členských štátoch sú regionálne 
a miestne rozpočty nedostatočné a vnútroštátne rozpočty na inovácie sú nízke; 

12. zdôrazňuje, že je potrebné objaviť „tichých“ novátorov, a to najmä medzi MSP; 
upozorňuje na dôležitú úlohu sprostredkujúcich organizácií pri objavovaní tichých 
novátorov, pričom tieto organizácie poskytujú stimuly a poradenstvo a podporujú 
inovácie; zastáva názor, že tieto organizácie by sa mali posilniť a že by sa mal pre ne 
vyvinúť program zameraný na zlepšenie odbornej prípravy, kvalifikácie a odborných 
poznatkov a že by sa mal v budúcnosti zvýšiť význam modelov dvojúčelovej  odbornej 
prípravy pre dve povolania;

13. zdôrazňuje význam ľudského kapitálu pre inovácie; v tomto smere pripomína, akú úlohu 
zohráva Európsky sociálny fond v oblasti celoživotného vzdelávania pracovníkov;

14. domnieva sa, že fungujúci prístup založený na viacúrovňovom riadení je základnou 
podmienkou pre úspešné vymedzenie a realizáciu cieľov inovačnej politiky; v tejto 
súvislosti poukazuje na to, že regionálna politika disponuje v oblasti integrovaného 
prístupu konsolidovanou metodikou a poskytuje dobre vypracovaný systém riadenia, 
ktorý je schopný mobilizovať miestne investície;

15. domnieva sa, že inovačný rozmer treba náležitým spôsobom začleniť do všetkých 
programov financovania z prostriedkov EÚ vrátane Kohézneho fondu, čím sa zabezpečí 
výrazná úroveň financovania primeraná potrebám všetkých subjektov zainteresovaných 
do inovácií;

16. zdôrazňuje, že je potrebné posilniť prepojenie medzi rozpočtovými nástrojmi EÚ 
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a finančnými prostriedkami EIB; uznáva potenciál pákového efektu týchto zdrojov 
financovania na investície a žiada o ich posilnenie, najmä pokiaľ ide o programy Jeremie a 
Jessica; zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť nástroje financovania prispôsobené 
špecifickým okolnostiam a potrebám najmenších podnikov a výrazne zjednodušiť postupy 
pre získanie prístupu k financovaniu;

17. vyzýva Komisiu, aby v prípade členských štátov a regiónov, ktoré chcú využívať 
programy financované z viacerých fondov, zvážila túto možnosť; domnieva sa, že by to 
prispelo k integrovanejšej a pružnejšej činnosti a zefektívnilo súčinnosť medzi 
jednotlivými fondmi (štrukturálne fondy a rámcový program pre výskum a vývoj);

18. zdôrazňuje, že je dôležité rozlišovať medzi inováciami a výskumom; pripomína, že 
inovácia je komplexný prierezový socioekonomický proces, ktorý zahŕňa úsilie o zvýšenie 
výdavkov na výskum a vývoj a podporu pre MSP a technologicky vyspelé činnosti 
a zameriava sa na vývoj integrovaných systémov založených na vlastnostiach 
a špecifikách jednotlivých území;

19. domnieva sa, že inovačná politika musí byť prepojená s politikami v oblastiach 
vzdelávania, odbornej prípravy a trhu práce; obhajuje úsilie o mobilizáciu občanov 
a pracovníkov na podporu procesov zmeny vytvorením a vykonávaním inkluzívnych 
politických stratégií inovácie, s cieľom urýchliť vývoj inovatívnych výrobkov a služieb 
a vytvoriť podmienky pre vyššiu zamestnanosť a rast;

20. víta návrh na začatie európskych partnerstiev v oblasti inovácií ako nástroja na prepojenie 
účastníkov v rámci všetkých politík, odvetví a hraníc v záujme urýchlenia inovácií a s 
cieľom riešiť hlavné spoločenské výzvy; poznamenáva, že partnerstvá a regionálne 
politické nástroje, ktoré riešia tieto výzvy, najmä európske zoskupenia územnej 
spolupráce, by mali byť lepšie zosúladené a pre jednotlivé regióny skutočne prístupné a že 
partnerstvá by mali využívať skúsenosti s existujúcimi vnútroštátnymi a regionálnymi 
iniciatívami, ktoré majú podobné vlastnosti; preto požaduje užšiu spoluprácu medzi 
regiónmi, a to najmä prostredníctvom programov zahŕňajúcich výmeny, iniciatívy 
v oblasti odbornej prípravy a výmenu osvedčených postupov; požaduje zlepšenie prístupu 
MSP k podpore výskumu a inovácií; 

21. domnieva sa, že prioritná pozornosť by sa mala venovať podpore rozvoja inovačnej 
kultúry na regionálnej úrovni, a to jednak medzi podnikateľmi, mladými ľuďmi, ktorí 
absolvujú odborné vzdelávanie, a pracovníkmi a jednak medzi partnermi, ktorí majú vplyv 
na podnikateľské aktivity, ako sú regionálne verejné subjekty s rozhodovacími 
právomocami, výskumné centrá, podnikateľské zoskupenia a orgány poskytujúce finančné 
prostriedky, ktorí často dostatočne nepoznajú inovačné kapacity podnikov vo svojich 
regiónoch, predovšetkým MSP vrátane mikropodnikov a remeselných podnikov;

22. zdôrazňuje, že je nevyhnutné zmobilizovať plný potenciál regiónov EÚ v oblasti inovácií, 
aby sa splnil cieľ Európa 2020, ktorým je inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, a 
poukazuje na to, že budúca regionálna politika musí k tejto výzve pristupovať ako k 
významnej priorite; vyjadruje presvedčenie, že tento prioritný prístup  sa týka všetkých 
cieľov regionálnej politiky, a zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby 
konkurencieschopnosť Európy bola zaručená svetovými normami; žiada zapojenie 
priemyslu do ekologických inovácií, keďže podnikatelia majú veľmi významnú úlohu pri 



PE458.643v02-00 6/7 AD\861338SK.doc

SK

výraznejšom šírení ekologických inovácií na regionálnej úrovni; v tomto smere 
konštatuje, že informovanie podnikateľov – tým, že sa poukáže na nové podnikateľské 
možnosti – bude kľúčové pre úspech stratégie zameranej na vytvorenie ekonomík, ktoré 
sú efektívne z hľadiska zdrojov, a udržateľných priemyselných odvetví.
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